
    

 
 

Programma Regiowerktop Noord-Holland Noord 23 juni 2014  

Ondernemingen, Onderwijs en Overheid: Samen Sterk voor Werk! 

Tijd Wat 

13.30 -14.00 INLOOP EN ONTVANGST 

14.00-14.05  Opening door de dagvoorzitter 

  

Marijke Roskam is journalist en presentator bij BNR Nieuwsradio. Tevens 

dagvoorzitter van congressen die nieuwe inzichten en energie bieden en 

mediatrainer van lokale politici en startende ondernemers. 

 

‘Bedrijven en werknemers die zich het beste kunnen aanpassen aan 

veranderende omstandigheden zijn ‘king of the jungle’ die arbeidsmarkt 

heet. Het gaat om de ‘survival of the smartest’. 

 

14.05-14.15 Samen Sterk voor Werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Elly Konijn is sinds januari 2013 wethouder regionale samenwerking en 

arbeidsmarktbeleid van de gemeente Alkmaar en voorzitter van het RPA-NHN. 

Samen met ondernemingen, onderwijs en overheid in de regio maakt ze zich 

sterk voor werk. Haar motto: geen woorden maar daden! 

 

‘Met elkaar kunnen we nog meer kansen zoeken en creëren. Het delen van 

ervaringen  en elkaar inspireren met goede voorbeelden is daarbij 

essentieel. Dat doen we op de Regiowerktop.’ 

14.15-14.25 Zoveel mogelijk mensen aan de slag  

  

Drs. Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

 

'In het Nederland waar ik wil wonen, doet iedereen mee. Man en vrouw, 

jong en oud, hier geboren en van ver, mensen met en zonder 

arbeidsbeperking. Iedereen die kan werken, moet de kans krijgen dat ook te 

doen. Daarom ben ik supergemotiveerd om er voor te zorgen dat zoveel 

mogelijk mensen aan de slag gaan.' 

 

14.25-15.40 De kracht van het bedrijfsleven 

  

Mr. drs. Bruno Bruins is sinds 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur van 

UWV. In het verleden was hij o.a. wethouder in Den Haag, staatssecretaris op 

het ministerie van OCW en maakte hij deel uit van de Raad van bestuur van 

Connexxion.    

‘Ik geloof in de bereidheid en de kracht van het bedrijfsleven en ben ervan 

overtuigd dat ondernemers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in 

praktijk brengen’  

 

Bert van Boggelen is een ervaren bruggenbouwer en weet mensen in 

beweging te krijgen. Voorheen als directeur-bestuurder van de CNV 

Vakcentrale en lid van de SER en nu als kwartiermaker van De Normaalste 

Zaak, een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die zich 

inzetten voor inclusief ondernemen.  

‘Het is de normaalste zaak dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen 

deel te nemen op de arbeidsmarkt. Dat betekent een omslag in denken van  

werkgevers en werknemers.’  

  



    

(vervolg) Programma Regiowerktop Noord-Holland Noord  
Ondernemingen, Onderwijs en Overheid: Samen Sterk voor Werk! 

Tijd Wat 

  

14.40-14.55 Reflectie vanuit de praktijk 

 Een reactie van regionale werkgevers en experts. 

14.55-15.20 Inspiratiesessie Ondernemen & Topsport 

  

Dennis van der Laan is trotse ondernemer van het 

bedrijf Van der Laan uit Zwaag en oprichter van 

XpeditionGold. In een interactieve sessie neemt hij u 

mee naar de wereld van ondernemen & topsport. U 

krijgt een kijkje in de keuken van de hedendaagse 

topsport gerelateerd aan ondernemerschap, creativiteit 

en teambuilding.  

‘Goed is niet goed genoeg; het kan namelijk altijd beter. 

Dat maakt de uitdaging om een meesterwerk te creëren 

zo boeiend!’  

15.20-15.30 Korte pauze en verplaatsing naar werksessies 

15.30-16.30 Werksessies 

 U kunt voor aanvang van het programma een keuze maken uit de volgende sessies:  

• De doefactor: van plan tot resultaat. Met voorbeelden uit de topsport.   

• Huis van het Werk: werkgevers regelen arbeidsmobiliteit zelf 

• Sectorplan Bouw: de concrete uitvoering in de regio 

• Samen sterk voor werk in Zorg & Welzijn  

• Technisch Talent Werkt 

• Agri & Groen: versterken van de verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs   

• Jeugd Werkt: zo werkt de jeugd in Noord-Holland Noord   

• Vrouwen in het MKB: het waarderen van vaardigheden 

• Gemeenten en uitzendbranche: samen werken aan werk   

• Social return on investment: zo werkt het in de praktijk  

• Werkgeversdienstverlening: de werkgever voorop  

16.30-16.40 Plenaire terugkoppeling werksessies 

16.40-16.50 Good practice: Jeugd Werkt 

 Werkgevers kunnen een Plaatsingsbonus krijgen wanneer zij een jongere uit de regio 

werk bieden. Yassine Hanyn, eigenaar van restaurant Silhouet en La Locanda in Heiloo 

vertelt hoe het werkt in de praktijk. Els Rienstra, voorzitter van het Instellingenberaad 

Jeugdzorg vertelt over de samenwerking met het 200-banenplan Jeugdzorg.    

  

16.50-17.00 Good practice: Huis van het Werk 

 Werkgevers in de regio organiseren onderling mobiliteit van werknemers in het Huis 

van het Werk, een netwerk van, voor en door werkgevers. Occo Koedijker (Ravo) en 

Esther Mentink (GP Groot) over het nut en de noodzaak van samenwerking.   

 

17.00-17.10 Good practice:  Werken.fm 

 

 

Werken.fm biedt een nieuwe manier van solliciteren, werving en selectie. Martijn Smit 

van Werken.fm over de inzet van (social) media bij sollicitaties en het werven van 

medewerkers.  

17.10-17.20   Muzikale afsluiting met aansluitend netwerkborrel 

 


