
Geachte heer, mevrouw,

In de eerste helft van dit jaar is onderzocht hoe onze regio er economisch voor staat. Een stijgende 
lijn. Door de onderzoeksresultaten van de Economische Transformatie Monitor hebben we nu inzicht 
in onze inkomsten, banen én in mogelijkheden om onze werkgelegenheid te versterken. Maar welk 
ambitieniveau willen we eigenlijk? Wat kunnen we doen om deze ambities waar te maken? Hoe zorgen 
we dat we in 2025 de benodigde 5.700 extra vakkrachten hebben? Zorg dat uw bedrijf op deze kans 
meelift en bepaal mede de koers tijdens de Arbeidsmarktconferentie op 30 november 2015. 

Programma

13.00 uur  Unieke demonstratie glasblazen (facultatief)
14.15 uur Ontvangst koffie/thee 
14.30 uur Welkom 
 Dagvoorzitter Peter Leonhart, hoofd communicatie gemeente Gorinchem
14.35 uur  Opening
 Bart Bruggeman – wethouder Leerdam en vice vz. Regionaal Arbeidsmarkt Platform
14.45 uur Belangrijkste bevindingen Economische Transformatie Monitor
 Kees Stob - Bureau Public Result onderzocht de economische potentie van de regio en
 de te varen koers om die kansen te kunnen verzilveren 
15.05 uur  Visie bedrijfsleven op regionale ontwikkeling 
 Management Groeneveld Transport Efficiency
15.25 uur  De rol van het onderwijs in economische ontwikkeling van de regio 
 Bert-Jan Kollmer – bestuurder Openbaar Verenigd Onderwijs (OVO)
15.45 uur  Inspelen op personeelsvraag in de toekomst
 Prof. dr. Ruud Muffels - hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid aan de Universiteit
 van Tilburg over de eisen die de groei van de economie stelt aan de arbeidsmarkt in de regio 
16.15 uur  Korte pauze en transfer naar workshops

  Sectoren/thema’s Sprekers/gespreksleiders
 1 Maritieme en overige maakindustrie,  Olivier Stuip - Damen Shipyards
  water & deltatechnologie  Arjen Smits - Chr. Voortgezet Onderwijs (CVO)
 2 Dynamiek in de logistiek Edwin van der Ham - Montapacking
 3 Uitdagingen in de zorg Wim Both - WGV Zorg+Welzijn
   Simone Meijer - Rivas
 4 Niveau beroepsbevolking +  Bert-Jan Kolmer- Stichting OVO
  hoogopgeleide jongeren Ivar de Hek – Groeneveld Transport Efficiency
 5 Arbeidsmobiliteit in goede banen Ruud Muffels- Universiteit van Tilburg
   Jeroen Veldboer - HAGO 
 6 Vergroten arbeidsparticipatie Gerard Jellema - UWV
 7 Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt Ton den Breejen - School&Bedrijf
   Anita de Groot - De Groot en Visser
   Gevelbouwers
17.30 uur Netwerkborrel

Meld u vandaag nog aan
Wie: Werkgevers, HR-managers, sociale partners, bestuurders van gemeenten en
 onderwijsinstellingen en tal van arbeidsmarktprofessionals uit de regio 
Wanneer: Maandag 30 november 13.00/14.15 – 17.30 uur
Waar: Partycentrum Het Dak in Leerdam
Hoe: aanmelden via www.arbeidsmarktregiogorinchem.nl
 Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Deze conferentie is een initiatief van het Regionaal Arbeidsmarkt Platform

Onze regionale economie zit in de lift
Lift mee. Kom naar: 


