Scoren voor sectoren
Miljoenen euro’s beschikbaar voor herstel arbeidsmarkt
donderdag 12 maart a.s., 14.00 uur
Genodigden
BZW Helmond/Peelregio
BZW Eindhoven
overige genodigden van
Stichting van de Arbeid
RAP

Locatie
Automotive Campus
Steenovenweg 1
Helmond

Contactgegevens
Reitseplein 5, 5037 AA Tilburg
Postbus 90154, 5000 LG Tilburg
T 013 205 00 14 ; E rijdt@bzw.nl

Er liggen honderden miljoenen rijksmiddelen klaar
om te investeren in een nieuwe arbeidsmarkt; helaas
worden deze middelen tot nu toe nog niet optimaal
benut.
Daarom organiseert de BZW, met de Stichting van de
Arbeid en het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Zuidoost-Brabant (MRE gebied) een ontmoeting tussen
landelijke sectoren en het regionale bedrijfsleven.
Dr. Bernard ter Haar, directeur-generaal van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal
kort iets vertellen over het belang van de sectorplannen
voor de vernieuwing van de arbeidsmarkt.
Rob Slagmolen, namens het bedrijfsleven lid van het
Actieteam Crisisbestrijding voor VNO-NCW en MKB
Nederland, belicht de sectorplannen vanuit de
invalshoek van de ondernemers.
Na een korte pauze zijn er workshops waarin heel
concreet wordt ingegaan op de mogelijkheden die de
sectorplannen bieden voor ondernemers.
Voorbeelden hiervan zijn:
 bij- en omscholing;
 bevordering instroom kansrijke sectoren;
 bemiddeling ‘van werk naar werk’;
 extra leerwerkplekken

Programma
14.00 uur
14.30 uur

15.30 uur
15.55 uur

16.30 uur
16.45 uur
17.45 uur

Ontvangst
Plenaire bijeenkomst
 Welkomstwoord door Yvonne van
Mierlo, wethouder gemeente Helmond
 dr. Bernard ter Haar: Sectorplannen en
vernieuwing van de arbeidsmarkt
 Rob Slagmolen: Sectorplannen;
kansen voor bedrijfsleven en regio
Pauze
Workshopronde met Grootmetaal, Bouw,
Zorg, ICT, Transport en Logistiek, Food en
Procesindustrie en Primair Onderwijs.
Plenaire afsluiting
‘Aangeklede borrel’; informatiemarkt
Einde

U hoeft zich niet afzonderlijk voor de workshops in te
schrijven. Op de middag zelf kiest u welke workshop voor u
het meest passend is.

Aanmelden:
Heeft u zich op grond van de vooraankondiging al eerder
ingeschreven, dan hoeft u dat uiteraard niet opnieuw te
doen. Indien dat niet het geval is, kunt u dit alsnog doen bij
rijdt@bzw.nl
Yvonne van Mierlo, lid landelijk Actieteam crisisbestrijding/voorzitter
Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP) Zuidoost-Brabant
Lars van der Hoorn, portefeuillehouder Onderwijs & Arbeidsmarkt BZW
Eindhoven
Joost Eijsbouts, voorzitter BZW Helmond-Peelregio
Marjan Oudeman, voorzitter landelijk Actieteam crisisbestrijding
Staf Depla, Wethouder EZ, Gemeente Eindhoven
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