LAAGDREMPELIG
IN GESPREK OVER
DILEMMA'S EN

DO'S & DON'TS OP
DE WERKVLOER NA
DE CORONACRISIS

UITNODIGING
16 SEPTEMBER '21 KINEPOLIS DORDRECHT

INSPIREREN INFORMEREN NETWERKEN

OMHAKKEN EN DOORPAKKEN!

DOOR DE BOMEN HET BOS WEER ZIEN
De coronacrisis heeft invloed op de arbeidsmarkt. Er zullen banen verdwijnen, verschuiven én er zal nieuw
De coronacrisis heeft invloed op de arbeidsmarkt. Er zullen banen verdwijnen, verschuiven én er zal nieuw
werk ontstaan. De afgelopen maanden noodzaken tot analyse. Het afwegen van bestaande praktijken, het
werk ontstaan. De afgelopen maanden noodzaken tot analyse. Het afwegen van bestaande praktijken, het
bepalen van geleerde lessen en het uitstippelen van jouw organisatie in de toekomst.
bepalen van geleerde lessen en het uitstippelen van jouw organisatie in de toekomst.
De huidige arbeidsmarkt vraagt om nog meer flexibiliteit, aanpassingsvermogen, denken buiten de
De huidige arbeidsmarkt vraagt om nog meer flexibiliteit, aanpassingsvermogen, denken buiten de
bestaande kaders en kijken naar mogelijkheden. Hoe kun je medewerkers aan je binden? En wat moet je
bestaande kaders en kijken naar mogelijkheden. Hoe kun je medewerkers aan je binden? En wat moet je
eigenlijk regelen om de terugkeer naar kantoor zo soepel mogelijk te laten verlopen? Wat mag je als
eigenlijk regelen om de terugkeer naar kantoor zo soepel mogelijk te laten verlopen? Wat mag je als
werkgever niet vergeten en waar liggen kansen?
werkgever niet vergeten en waar liggen kansen?

PROGRAMMA
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Inloop
Inloop
In gesprek met gastspreker over kansen zien en pakken in de coronacrisis
In gesprek met gastspreker over kansen zien en pakken in de coronacrisis
Q&A Pieter van den Brink (Arbeidsrecht Ten Holter Noordam advocaten)
Q&A Pieter van den Brink (Arbeidsrecht Ten Holter Noordam advocaten)
Interactief programma over dilemma's en do's & don'ts op de arbeidsmarkt. Er is voldoende
Interactief programma over dilemma's en do's & don'ts op de arbeidsmarkt. Er is voldoende
ruimte om op informele wijze in gesprek te gaan
ruimte om op informele wijze in gesprek te gaan
Netwerken
Netwerken
Einde event
Einde event

AANMELDEN
AANMELDEN

Om de persoonlijke aandacht te waarborgen, is er ruimte
Om de persoonlijke aandacht te waarborgen, is er ruimte
voor een select aantal gasten. We horen daarom graag of je
voor een select aantal gasten. We horen daarom graag of je
aanwezig bent. Aanmelden kan door een mailtje te sturen
aanwezig bent. Aanmelden kan door een mailtje te sturen
naar: event@kickstartdrechtsteden.nl
naar: event@kickstartdrechtsteden.nl

