akom ook!

Werkgeversevent
25 september 2014
Zwolle is een economisch krachtige stad. Met elkaar dragen we zorg voor de groei en variatie in
het aantal arbeidsplaatsen. Iedereen doet mee. Hoe kunnen we de kansen op de arbeidsmarkt
vergroten en ervoor zorgen dat niemand buiten spel wordt gezet? Hoe houden we onze regionale
economie concurrerend? En welke ondersteuning vanuit de overheid is daarvoor gewenst?
Afgelopen jaar hebben we daartoe al verschillende afspraken met elkaar gemaakt. Zo is in het
regionaal sociaal akkoord afgesproken om in de komende vier jaar duizend extra (leerwerk)
banen voor mensen met een arbeidsbeperking en een afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren.
Daarnaast hebben ruim dertig werkgevers de strategische alliantie ondertekend in het kader van de
werkgeverstour.
Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen en de werkgeverstour nodigen we u uit voor het
werkgeversevent op donderdag 25 september 2014, van 15.00 tot 17.00 uur, op het Stadhuis, Grote
Kerkplein 15 te Zwolle.
Tijdens dit evenement is Sandra Schouten, store manager IKEA Zwolle, een van de gastsprekers. Zij
vertelt u die middag over de sociale betrokkenheid van het bedrijf en gaat daarbij in het bijzonder in
op het werven van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Programma
15.00 – 15.15 uur
15.15 – 15.20 uur
15.20 – 15.25 uur
15.25 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur
16.30 – 17.00 uur

Inloop met koffie, thee
Welkom door dagvoorzitter Pia Naber
Inleiding door René de Heer, wethouder Economie
Gastspreker Sandra Schouten, storemanager IKEA Zwolle
Dialoog over arbeidsmarktontwikkelingen o.l.v. dagvoorzitter Pia Naber
Afsluiting en drankje

Aanmelden
Aanmelden voor dit event kan door uiterlijk 24 september 2014 een e-mail te sturen aan
werkgeverspunt@zwolle.nl. Mocht u vragen hebben over deze bijeenkomst, dan kunt u contact
opnemen met de heer H. el Hamdouni via telefoonnummer (038) 498 3101.
Graag tot ziens op 25 september!
René de Heer				
Wethouder Economie

