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Open voor 50 Plus, minisymposium samen met
MKB NL en Gemeente
Alkmaar
Open voor 50 Plus, minisymposium samen met
MKB NL en Gem. Alkmaar
Blad 2: Agenda van 4
Clubs.

Clubnieuws
Samenwerking met
Amsterdamse en
Haagse club
Voortaan kunt u als lid van FidAZ
of KENAC ook gebruik maken van
het aanbod aan lezingen van de
ABC (Amsterdam) en Haagse.
Beetje verder rijden soms, maar
vaak ook zeer aantrekkelijke
onderwerpen.

Ook in deze Nieuwsbrief het
programma van lezingen en
workshops.

Verder de agenda z.o.z. met
de laatste nieuwtjes en data.

Mini-symposium
19 november, AFAS AZ Stadion Alkmaar
0ntvangst vanaf 17.00 uur met een broodje
Begin symposium 18.00 uur

Open voor 50 plus!
De economie lijkt aan te trekken, maar hoe zit het op de arbeidsmarkt. En meer
specifiek, de arbeidsmarkt voor de 50 plusser.
De afgelopen crisis heeft ook onder de oudere werknemers een groot aantal
slachtoffers gemaakt. Boventallig in de reorganisaties, vervangen door jongere
equivalenten, zitten zij nu aan de zijlijn en vinden maar moeilijk weer werk.

“Ze zijn te duur, ze zijn niet flexibel, ze snappen de nieuwe
economie en wereld niet.”
Maar is dat wel zo. De Gemeente Alkmaar, MKB Nederland en de
samenwerkende assurantieclubs organiseren dit symposium met een inleider van
formaat, Mario Bierkens, en 3 panelleden met elk een bijzondere achtergrond.
Een wethouder namens de overheid, een P&O manager namens de ondernemer
en een schoolleider namens het onderwijs zullen na de inleider elk een stelling ter
discussie brengen en de zaal uitnodigen hierop te reageren.
Gezien de actualiteit van het onderwerp verwachten wij een meer dan volle zaal.
Om teleurstellingen te voorkomen, vragen wij u zich aan te melden. Alleen dan
kunnen wij de ontvangst goed regelen en kan de catering juist inschatten en heeft
iedereen een broodje. Zie ook pagina 2.
Aanmelden voor 19 november via: info@fidaz.nl of secretariaat@kenac.nl

Zodra wij bericht ontvangen van
een nieuwe lezing van de Haagse
en de Amsterdamse (ABC),
plaatsen we die op de website en
volgt ook vermelding in onze
nieuwsbrief en indien mogelijk per
afzonderlijke mail.
Op bladzijde twee van deze
nieuwsbrief staan de namen van
de websites van de desbetreffende
clubs en de lezingen, die gaan
komen.
Wanneer u een lezing wilt bijwonen
van deze clubs, dan kunt u zich als
Kenac/FidAZ lid rechtstreeks bij de
organiserende club aanmelden.

Bedrijfslidmaatschap! Informatie?
secretariaat@kenac.nl

info@fidaz.nl

Voordelen bedrijfslidmaatschap
 persoonlijk lidmaatschap voor eigenaar / directeur / feitelijk leider
 1 gratis abonnement op het vakblad De Beursbengel
 u en uw medewerkers kunnen onze activiteiten / lezingen / workshops
bezoeken, veelal gratis, soms met korting op de toegangsprijs
 u en uw medewerkers krijgen de mogelijkheid tot het netwerken binnen
de vereniging
 u en uw medewerkers krijgen de nieuwsbrieven van de vereniging per email

www.openvoor50plus.nl
Sinds juni van dit jaar voeren UWV en MKB-Nederland gezamenlijk campagne om de kansen op een baan voor oudere
werkzoekenden te vergroten. Zij vragen werkgevers om 50-plussers uit te nodigen voor netwerk- en sollicitatiegesprekken.
Maar hoe zit het eigenlijk in onze branche? Is daar wel ruimte voor de 50 plusser?
Over die vragen organiseren KENAC en FidAZ samen met MKB NL en de Gemeente Alkmaar een

Na de inleiding door Mario Bierkens, bekend als inspirerende, scherpe, confronterende en humoristische
presentator, zullen een drietal panelleden de volgende stellingen betrekken en toelichten:
Vanuit Werkgevershoek spreekt Wouter Broekman, P&O manager bij de Unirobe Meeùs Groep met als stelling:
Werkloosheid 50+ kunnen we niet (meer) oplossen; wel (gaan) voorkomen.
Vanuit het Onderwijs spreekt René van Schalkwijk, lid Raad van Bestuur van het Horizon College met als stelling:
De werkzoekende 50 plusser is een ondernemer op de arbeidsmarkt
Vanuit de Overheid spreekt Victor Kloos, wethouder Economische Zaken Gemeente Alkmaar met als stelling:
Duurzame inzetbaarheid is niet de primaire verantwoordelijkheid van de Overheid.
De paneldiscussie zal worden geleid door Dolf Kloosterziel, regiomanager Noord-Holland van MKB Nederland.
Introducés/introducees en andere belangstellenden zijn van harte welkom! Meld u (hen) zo spoedig mogelijk aan !
Aanmelden voor 19 november via: info@fidaz.nl of secretariaat@kenac.nl

FidAZ

19 november Open voor 50 Plus
Mini-Symposium

18 februari 2016 Actualiteit uit de markt
Locatie: Bob’s Uitgeest
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje
www.fidaz.nl
AZ Stadion Alkmaar
Aanvang lezing 18.00 uur
17:00 – 20:00 uur
U kunt erbij zijn! Meldt u nu aan via: info@fidaz.nl of secretariaat@kenac.nl Afsluiting uiterlijk 20.00 uur

KENAC
www.kenac.nl

ABC

19 november Open voor 50 Plus
Mini-Symposium
AZ Stadion Alkmaar
17:00 – 20:00 uur

18 februari 2016 Actualiteit uit de markt
Locatie: Bob’s Uitgeest
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje
Aanvang lezing 18.00 uur
Afsluiting uiterlijk 20.00 uur

Houd de website in de gaten!

www.abcbeursclub.nl

16 november
‘Bij schade de klant centraal’
Jaap ter Henne
Hotel Bijhorst Wassenaar
www.haagseassurantieclub.nl Aanvang lezing 20.00 uur
Einde 22.30 uur

HAC

Houd de website in de gaten!

