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.

‘De dag waarop u anders gaat kijken’
Het regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt! nodigt alle werkgevers in Noord-Nederland uit om op
10 december naar De Harmonie in Leeuwarden te komen. Op deze dag gaan we gezamenlijk op
reis en komt u langs bijzondere bestemmingen en onbekende plekken in de wereld van de
Noordelijke arbeidsmarkt nu en over vijf jaar. Wat gebeurt er allemaal en welke rol speelt de
overheid hierin?
Laat onze reisleiders u meenemen zodat u met andere ogen gaat kijken naar innovatief
personeelsbeleid, inclusief ondernemen, het binden en boeien van personeel én de internationale
arbeidsmarkt.

Deze dag is speciaal voor u:
•
•
•
•

CEO/CFO
Raad van Bestuur
Raad van commissarissen
HR adviseur / -manager

•
•
•
•

(Lijn)manager
MD adviseur
Opleidingsmanager
Bestuurders

Christien Bronda is directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen bij het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij neemt u op enthousiaste wijze mee in de wereld van de
arbeidsmarkt, personele vraagstukken en hoe daar invulling aan te geven. Daarnaast geeft zij een
toelichting op de nieuwe maatregelen die het ministerie heeft genomen om werkgevers de
komende jaren te ondersteunen op diverse gebieden.
Keynote speaker Prof. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en bekend van
o.a. ‘De Wereld Draait Door’ sluit af. Hij legt u op een bevlogen en boeiende
manier uit hoe het brein werkt. Ook geeft hij inzicht hoe u uw brein goed kunt
benutten tijdens uw dagelijkse werkzaamheden.

We sluiten deze reis gezamenlijk af met een walk-in buffet.

PROGRAMMA
13:30 – 14:00
14:00 – 15:00
15:15 – 17:15
17:30 – 18:15
18:15 – 19:30

Inloop en ontvangst
Plenaire opening met o.a. Christien Bronda
Op reis
Plenaire afsluiting met keynote speaker
Prof. Erik Scherder
Walk-in buffet

‘Een dag die u niet mag missen’

KLIK HIER
VOOR

AANMELDEN

www.congresdagleeuwarden.nl

