“Economic Board V-P in gesprek met ondernemers”
UITNODIGING
Werkconferentie Energietransitie en Human Capital Voorne-Putten
op 29 mei 2018, 13.00 – 17.00 uur
De beleidsterreinen Duurzaam/Energietransitie en Human Capital zijn in het komende decennium
misschien wel dé beleidsterreinen die het verschil bepalen.
Hoe realiseren we de doelstellingen van Parijs op Voorne Putten en hoe lossen we fricties tussen
vacatures, studie en beschikbaar personeel op Voorne-Putten en in het Haven Industrie Complex op?
Op 29 mei start de ontdekkingstocht naar een effectieve aanpak om te komen tot “businessmodellen
én nieuwe werkgelegenheid”.
De Economic Board Voorne-Putten nodigt ondernemers en wetenschap uit om hun visie te delen en
kennis en ervaring uit te wisselen.
Praat mee over de juiste aanpak en hoe jouw kijk op de aanpak werkelijkheid kan worden.
Plaats: Het Ondernemershuis Spijkenisse, Hofweg 1, 3208 LE SPIJKENISSE
Mail je aanmelding of vragen voor informatie vandaag nog naar: pauloord@bluecirclemanagement.com.

Programma 29 mei
13.00 uur

Ontvangst

Workshops
Tafel Energietransitie (Duurzaam)
14.00 uur: Introductie (André Schoon, wethouder
EZ Brielle);
14.10 uur: Een duurzaam Voorne-Putten: nieuwe
kansen voor bedrijvigheid en kwaliteit van het
gebied Coen Bernoster, Adviseur Bureau Over
Morgen);
14.40 uur: Duurzaam en je onderneming (Pieter
Kruithof, Director Shared Services Farm Frites);
15.00 uur: Analyse van een relevante aanpak voor
de korte termijn agenda Duurzaam/Energie-transitie
voor Voorne-Putten;
15.30 uur: Break;
15.40 uur: “Duurzame” samenhang tussen VoornePutten en het HIC, win-win of ieder voor zich;
16.00 uur: Ingrediënten voor de lange termijn
agenda van de Economic Board;
16.30 uur: Spelverdelers, waterdragers, financiers
van en keuzes bij de start van nieuw systeem;
16.45 uur: Einde workshop.
17.00 uur:

13.30 uur

Opening

Tafel Human Capital
14.00 uur: Introductie (Ruud van Steen, directievoorzitter Rabobank Voorne-Putten);
14.10 uur: Jong talent aantrekken, ontwikkelen,
boeien en binden aan werkgevers en de regio
(Emile Smeenk, The Young Crowd Works);
14.40 uur: De aansluiting tussen markt en arbeid
volgens de Roadmap Next Economy MRDH
(Jacqueline Hoogland);
15.00 uur: Wat is voor V-P/HIC noodzakelijk als
het gaat om Human Capital;
15.30 uur: Break;
15.40 uur: Welke rol/verplichtingen/randvoorwaarden vullen ondernemers/onderwijs/
overheid in;
16.10 uur: Inventarisatie van lopende
initiatieven;
16.40 uur: Epiloog en vervolg (Ruud van Steen);
16.45 uur: Einde workshop.

Informele afronding met drankje en hapje.

In de Economic Board Voorne-Putten (EBVP) werken overheid en bedrijfsleven samen aan een
toekomstgericht economisch klimaat op het eiland.

