8 november 2018 - Emmen gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Werkgeversdag
Werk en personeel
Ziet u de kansen?

met special guest:

Adjiedj Bakas
Als werkgever levert u een belangrijke bijdrage aan een
gezonde regionale economie. Daar zijn we blij mee!
WSPD ondersteunt u bij uw werkgeversvragen op
het gebied van werk en medewerkers. En misschien
is er wel meer mogelijk dan u weet. We vertellen u
er graag over. Op 8 november bent u welkom in het
Bruggebouw van het gemeentehuis in Emmen.
Om elkaar te ontmoeten en te inspireren.
Ons programma ziet er als volgt uit:
15:00 Inloop met koffie en thee
15:15 Welkom door Jan Steenbergen, wethouder
van Hoogeveen. Opening door Cees Bijl,
gedeputeerde van Drenthe
15.30 Inleiding door Adjiedj Bakas, Trendwatcher des
Vaderlands”. Bakas beschrijft in zijn boeken hoe
de samenleving, de economie en het leven van
mensen gaan veranderen op basis van de trends
die hij signaleert.
16.10 - Pauze 16.20 Workshopronde 1 *
17.15 Workshopronde 2 *
18:00 Buffet

* U kunt aan twee van de volgende workshops deelnemen.
De nummer 1 t/ 3 hebben betrekking op hoe u in uw bedrijf
specifieke groepen mensen in kunt zetten. De nummers 4
t/m 6 gaan over onderwerpen waar u, als ondernemer,
soms ook mee te maken krijgt. Een toelichting vindt u op
www.wspdrenthe.nl.
1. Afspraakbanen
4. Duurzame inzetbaarheid
2. Arbeidsrecht
5. Statushouders
3. Psychisch belemmerden 6. Arbeidsmarktontwikkelingen
		
Bent u erbij? Fijn! Aanmelden kan via de rode aanmeldknop
op www.wspdrenthe.nl. Graag tot ziens op 8 november!
Met vriendelijke groet,
uw accountmanager
Ab Peters, Angela Brunink, Dorien Wilting, Jolanda Smeenge,
Karen Hantzsche, Kees Weinbrecher, Marco Schonewille,
Marleen Kenkhuis, Pieter IJzerman, Renate de Jonge,
Lisa Stormezand en Rutger Meijnen.

Ik meld mij aan voor de Werkgeversbijeenkomst
8 november van 15.00 tot ongeveer 19.30 uur, Bruggebouw, gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1
Contact: ondersteuningsteamwspdrenthe@emmen.nl

Deelname is GRATIS
Aanmelden
kan hier

