Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering
van burgemeester en wethouders van dinsdag 9 oktober
2018
Ingekomen van en activiteit:
Werkgevers Servicepunt
Symposium: "Regionale aanpak werkt"
Datum: 19 november 2018
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Plaats: Nog onbekend

Afgevaardigde:

Werkgevers
Servicepunt

HftUMM

Save the date

Datum

Symposium: "regionale aanpak werkt"

19 november 2018

Geachte bestuurder,
Tijd
14.00 uur t/m 17.00 uur
Locatie
Nog niet bekend

Als arbeidsmarktregio staan we in Rijnmond de komende periode voor
een belangrijke opgave: het verhogen van arbeidsparticipatie onder
alle doelgroepen en het versterken van de aansluiting tussen onderwijs
en arbeidsmarkt. De aantrekkende economie biedt ons daarbij kansen
om dit te verwezenlijken. Maar dat gaat niet vanzelf en we hebben
elkaar hier hard voor nodig!
Daarom wordt op maandag 19 november een symposium
georganiseerd voor bestuurders en partners uit de arbeidsmarktregio
Rijnmond.
Tijdens dit symposium gaan we als wethouders uit de
arbeidsmarktregio Rijnmond en partners zoals UWV, VNO/NCW,
MKB, FNV/CNV en enkele grote uitzendpartners met elkaar in
gesprek over de kansen en uitdagingen in onze regio, met als doel te
komen tot een gezamenlijke, meerjarige bestuurlijke agenda. Thema's
als ontschotting, transparantie, samenwerking en mismatch staan
hierbij centraal naast andere onderwerpen die afgelopen periode zijn
opgehaald en in het nieuws zijn geweest. Tevens nemen we tijdens
deze middag kennis van recente arbeidsmarktontwikkelingen en biedt;
het de gelegenheid om kennis te maken met elkaar.
Symposium "Regionale aanpak werkt"
Datum: maandag 19 november 2018
Tijdstip: 14:00 tot 17:30 uur
Aanmelden
Zet deze datum alvast in uw agenda. De uitnodiging met het
definitieve programma en de locatie ontvangt u binnenkort. U kunt
zich alvast aanmelden door uw reactie te sturen naar dit e-mailadres.
Ik kijk er naar uit om u 19 november te ontmoeten.
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Met vriendelijke groet,
R. Moti
Wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid,
Gemeente Rotterdam

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.
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