
Beste ondernemer, 
  
Hoe zorgen we met elkaar voor voldoende opgeleid personeel? En hoe houden we schaarse 
vakmensen aan boord? Wij zien dit als een gezamenlijk vraagstuk voor ondernemers, 
onderwijspartners en de gemeente. Daarom pakken we de handschoen op om met elkaar aan de slag 
te gaan. Want hoewel we de oplossingen nog niet voorhanden hebben, kunnen we wèl onze 
krachten bundelen en met elkaar in actie komen.  
  
We vragen u om samen met ons te werken aan een actieplan waarin we aangeven wat we gaan doen 
om nu en in de toekomst over voldoende opgeleid personeel te kunnen beschikken. Geen plan met 
lange teksten. Niet alleen denken en praten, maar doen! U doet toch ook mee? 
  
We gaan met elkaar de arena in 
Om tot een actieplan te komen zijn creatieve ideeën en slimme oplossingen nodig. Om die op tafel te 
krijgen, gaan we eerst met elkaar ontdekken hoe het vraagstuk precies in elkaar zit. Wat zijn de 
knelpunten waar werkgevers tegenaan lopen en wat zien we op de arbeidsmarkt?  Daarvoor gaan we 
in september en oktober eerst met elkaar de arena in.  
Uw deelname aan de Klantarena op 15 oktober 2019 en de Expertarena op 17 oktober 2019 is meer 
dan welkom! Er is plek voor een select aantal werkgevers. 
 
Wat is een Klantarena©? 
Bij een Klantarena stellen we (toekomstige) werknemers letterlijk en figuurlijk centraal. Zij zijn 
immers de klanten van de arbeidsmarkt. We luisteren allereerst naar hun ervaringen, wensen en 
verwachtingen. Hoe kijken jongeren of mensen die net van baan veranderd zijn of een nieuwe stap 
willen maken tegen de huidige arbeidsmarkt aan? Wat verwachten ze van u als werkgever? Wanneer 
is de arbeidsmarkt voor hen aantrekkelijk?  
Daarna gaan we met elkaar in gesprek over wat we van de werknemers gehoord hebben. 
De Klantarena wordt gehouden op 15 oktober 2019. We beginnen om 19.00 uur. De Klantarena 
duurt tot circa 22.00 uur. 
  
Expertarena 
In de Expertarena staan twee experts op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken centraal. Wim 
Davidse en Esther de Bruine geven ons inzicht in de ingrijpende ontwikkelingen op de arbeids- en 
flexmarkt. Ze vertellen hoe de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt en wat dit voor u als 
werkgever betekent. Wat moeten werkgevers doen om (jonge) mensen te boeien en te binden voor 
de toekomst. Wat kunnen we leren van ‘best practices’? En hoe kunnen we ons voordeel doen met 
deze kennis? 
In de tweede ronde kunnen we de experts vragen stellen naar aanleiding van de eerste ronde en 
bespreken we belangrijke onderwerpen met de experts.  
De Expertarena wordt gehouden op 17 oktober 2019 bij. We beginnen om 19.00 uur en eindigen 
rond 22.00 uur. 
  
Open dialoog 
Ook vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en de gemeente doen mee aan de Klantarena en 
de Expertarena. Zo zorgen we voor een open dialoog tussen werknemers, werkgevers, 
onderwijsinstellingen die tot veel waardevolle inzichten kan leiden.  
Zowel de Klantarena als de Expertarena wordt geleid door een ervaren gespreksleider. 
  
Aanmelden 
Aanmelden voor de Klantarena en de Expertarena kan door een mail te sturen naar 
aanmelden@hardenberg.nl.  
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
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Wees er snel bij, want het aantal beschikbare plekken is beperkt. Vol=vol. 
  
Meer informatie 
Meer informatie over de route die we samen met u willen volgen vindt u 
op  www.hardenberg.nl/actieplanwerk.  
  
Vervolg 
Na de arenadiscussies organiseren we drie rondetafelgesprekken op:  

- maandag 28 oktober tussen 17.00 en 20.30 uur; 
- woensdag 30 oktober tussen 07.30 en 11.00 uur; 
- maandag 4 november tussen 17.00 en 20.30 uur. 

Hier brengen we, met de uitkomsten van de klantarena en expertarena, de ambities en de personele 
uitdagingen van werkgevers in kaart. Het is bijzonder nuttig als u, na uw deelname aan de Klantarena 
en/of Expertarena, deelneemt aan één van de rondetafelgesprekken. U ontvangt hiervoor nog een 
uitnodiging, maar reserveer de data die u goed passen vast in uw agenda! 
In vervolgsessies bepalen we met elkaar wat de opgedane inzichten betekenen, wat onze 
gezamenlijke opgave is en welke maatregelen en acties er nodig zijn.  
  
Mogen we op u rekenen? 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
  
  
Alwin te Rietstap 
Wethouder Economische zaken 
  
Gitta Luiten 
Wethouder Werk en onderwijs 
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