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SAVE THE DATE
woensdag 15 maart 2017 Werkconferentie sectorplannen:
een schat aan ideeën
Geachte heer, mevrouw,
De Stichting van de Arbeid nodigt u van harte uit voor de Werkconferentie sectorplannen:
een schat aan ideeën op 15 maaii 2017 van 14.00 uur tot 17.00 uur. De conferentie vindt plaats
bij De Observant in Amersfoort (Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort, 033-455 1654).
Deze werkconferentie is speciaal bestemd voor cao-onderhandelaars, bestuurders van 0&0- en
arbeidsmarktfondsen, opdrachtgevers van de sectorplannen en andere direct betrokkenen bij
sectorplannen.
Het Sociaal Akkoord is de basis geweest voor de sectorplannen. Er is na het afsluiten van dit
akkoord in april 2013 door de betrokken sectoren en regio's hard gewerkt om hun sectorplan
goed uitgevoerd te krijgen. De twee voorzitters van de Stichting van de Arbeid, Mariëtte Patijn
en Michaël van Straalen, zullen hun reflectie geven op de uitkomsten van sectorplannen.
Het is echter vooral een werkconferentie waar ruimte is voor sociale paiiners en regio's om met
elkaar te spreken. De vraag die deze middag voorligt, is hoe de uitkomsten van de, soms zeer
verschillende, sectorplannen te gebruiken voor de eigen sector en voor verbetering van de
werking van de regionale arbeidsmarkt.
U gaat onder andere op een (arbeids)markt aan de slag om in een aantal sessies de meest in het
oog springende uitkomsten uit te diepen, ook voor gebruik in de eigen sector/regio.
De opbrengsten van de sessies worden gebundeld en op de website gepubliceerd.
Graag horen wij op zo kort mogelijke te1mijn of deze middag schikt in uw agenda. Het
definitieve programma zal begin februari op onze website staan: www.stvda.nl.
Uw aanmelding zien wij graag tegemoet via info@stvda.nl. Uiteraard kunt u ons ook bellen of
mailen voor meer informatie: Erik Lemans of Paul van den Boom: 070 - 3499 604 of via
info@stvda.nl
Met vriendelijke groet,
STICHTING VAN DE ARBEID
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drs. J.M.A. Mooren
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De Stichting van de Arbeid is het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers:
Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP

