INSPIRATIEDAG
FRIESLAND
Geachte relatie,
Graag zien wij u als gast op de Inspiratiedag Friesland op 11 december
in De Harmonie in Leeuwarden. Een dag waarop diverse sprekers u meenemen in een bijzonder programma waarbij u kennis maakt met nieuwe
denkroutes, tot nieuwe inzichten komt en nieuwe talenten ontmoet.
Deze dag biedt ook volop mogelijkheden voor nieuwe ontmoetingen en
daarmee kansen om uw netwerk uit te breiden met andere werkgevers
en nieuwe talenten.

Allard Droste, Directeur - Ondernemer
In deze interactieve lezing, houdt Allard Droste u een spiegel
voor waardoor u met andere ogen naar uw bedrijf gaat kijken.
Tien jaar geleden is hij in het metaalbewerkingsbedrijf Aldowa
gestapt en toentertijd heeft hij de organisatiestructuur daar goed
onder handen genomen.
Door van zijn medewerkers mede-ondernemers te maken, voelen zij zich ook
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het bedrijf. Door deze nieuwe
manier van werken is de omzet van Aldowa gestegen van 2,5 miljoen naar 16
miljoen. Daarnaast is het ziekteverzuim onder de werknemers gedaald van
ongeveer 7% naar 2%. Hiermee bewijst Allard Droste dat anders werken mogelijk
is (zelfs in de (maak)industrie) en dat deze werkwijze niet alleen mogelijk is bij
hippe start-ups. Uiteraard met alle ups and downs.
Met het vertellen van verhalen over zijn eigen ervaringen en door het
enthousiast en uitgebreid beantwoorden van vragen deelt Allard zijn kennis
graag met u.

Bram Moszkowicz – De levenslessen
Bram Moszkowicz, die lange tijd gold als de meest populaire en
charismatische strafadvocaat van Nederland, viel in een zwart gat
nadat hij door het Hof van Discipline uit zijn ambt was gezet als strafadvocaat.
Tegenwoordig kijkt hij weer positief naar de toekomst en zal hij samen met
gespreksleider Eddy van der Ley op de Inspiratiedag spreken over facetten als
onder andere mentale veerkracht en het overwinnen van tegenslagen. Hoe
kroop hij zelf weer uit het dal? En welke levenslessen heeft hij uit de voorbije,
turbulente periode getrokken? De bezoekers, die zich volop in het gesprek
kunnen mengen, krijgen even inspirerende als verrassende antwoorden.

PROGRAMMA
12:00 – 13:00

Inloop, ontvangst en *Networktables.

13:00 – 14:00

Interactieve lezing door Allard Droste.

14:45 – 15:45

De levenslessen van Bram Moszkowicz.

15:45 – 17:00

Netwerkborrel. Ontmoet nieuwe talenten voor uw organisatie en
andere waardevolle relaties binnen en buiten uw branche.

* Tijdens de Inspiratiedag maken we gebruik van ‘NetworkTables’. Deze online evenement tool biedt u de
mogelijkheid om vooraf verschillende netwerkgesprekken met nieuwe talenten/werkzoekenden in te
plannen. U kunt bij uw inschrijving aangeven of u hier gebruik van wilt maken. Let op; er is een beperkt
aantal plekken beschikbaar.

‘Een dag die u niet mag missen’
KLIK HIER VOOR

AANMELDEN

Regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt! is een samenwerkingsverband van alle Friese gemeenten,
UWV, SW-bedrijven, Onderwijs en sociale partners. Gezamenlijk ondersteunen wij werkgevers om
zoveel mogelijk kansen te creëren op de arbeidsmarkt.

