Hoe toekomstbestendig bent u als werkgever?
Locatie:
Datum:
Tijd:

Koppert Cress, De Poel 1 2681 MB, Monster
29 maart 2017
inloop vanaf 11.30 uur met lunch

Voor het eerst sinds 2007 -2008 spreken we sinds eind 2017 weer van een gespannen
arbeidsmarkt. Dit betekent dat de vraag naar arbeid bovengemiddeld is en het
beschikbare aanbod van arbeid laag is. Zowel het aantal vacatures als het aantal banen
zijn opnieuw fors toegenomen. Daarnaast daalt het arbeidsaanbod (werkloze
beroepsbevolking / beroepsbevolking) al bijna vier jaar op rij.
Bron: CBS
De arbeidsmarkt knelt steeds meer. Goede krachten zijn moeilijk te vinden. Benut u al alle
mogelijkheden? Laat u inspireren op 29 maart de dag van de 1000 voorbeelden.
Werkgevers delen hun oplossingen en goede voorbeelden.

Programma
tijd
11.30 uur
12.30 uur
12.35 uur
12.50 uur

onderwerp
Inloop en ontvangst met lunch
Welkom
De case Koppert Cress
Reshoring: waarom arbeid terug halen naar
Nederland loont

13.05 uur
13.20 uur
13.35 uur

Slim ondernemen met lokale arbeid
Hoe toekomstbestendig bent u?
Goede voorbeelden uit de regio - werkgevers in het
zonnetje

13.50 uur
14.30 uur

Ruimte voor bezoek locatie en netwerken
Sluiting bijeenkomst

bijzonderheden

Carmen de Jonge
The Reshoring connection
http://www.re-shoring.nl/

Aart van der Gaag
Commissaris 100000 banen
VNO/MKB/LTO

Ambassadeursnetwerk Haaglanden
Het kabinet en werkgevers hebben in het Sociaal Akkoord van 2013 afgesproken dat er meer banen
moeten komen voor mensen met een ziekte of handicap. Om dit te realiseren is in 2015 de Wet
banenafspraak gekomen. Daarin staat dat in de periode tot en met 2025 er in totaal 125.000 banen bij
moeten komen voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 bij werkgevers in de markt en 25.000
bij overheidswerkgevers.
Ook in het gebied Haaglanden (Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland) zetten
verschillende partijen zich in voor het behalen van de doelstelling. Zo zijn er de
werkgeverservicepunten, het UWV en netwerken als onder andere MVO Westland, Werkwaardig en
de 99 van Haaglanden. Om de verschillende initiatieven te verbinden en om nog meer partijen te laten
meedoen is er het Ambassadeurnetwerk Haaglanden. Het Ambassadeursnetwerk Haaglanden
verbindt partijen met vragen aan partners met antwoorden.

WerkgeversServicepunt Haaglanden
WerkgeversServicepunt Haaglanden, in het kort WSP Haaglanden, is een samenwerkingsverband
tussen UWV, SW-bedrijven en vijf gemeenten: Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en
Westland. Het WSP Haaglanden is het regionale aanspreekpunt voor informatie, advies
en (financiële) ondersteuning voor uw arbeidskrachten in de regio.

