UITNODIGING INDUSTRIEPOORT – 22 JUNI 2011


Noteer in uw agenda: woensdag 22 juni 2011,
van 17.00 tot 20.00 uur Sociëteit De Witte, Den Haag



Met gastspreker minister Verhagen over de agenda’s voor de
topgebieden

In het Regeerakkoord heeft het huidige kabinet aangegeven een stimulerend beleid voor
huidige en toekomstige topgebieden te ontwikkelen. Minister Verhagen van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie is voortvarend aan de slag gegaan met deze ambitie en
presenteerde in februari jl. de hoofdlijnen van zijn beleid in de brief “Naar de Top”. Hierin
definieerde hij negen topsectoren die gericht versterkt gaan worden. Ondernemers,
onderzoekers en de overheid zitten gezamenlijk aan het stuur om per topsector een integrale
agenda op te stellen, waarvoor 1,5 miljard euro beschikbaar is De “boegbeelden” van deze
negen topteams zullen op 14 juni advies uitbrengen aan de minister over de ambities én de
benodigde acties voor de sector.
Tijdens Industriepoort zal minister Verhagen ingaan op het topsectorenbeleid en op de
voorliggende adviezen van de boegbeelden. Wat betekent dit nieuwe beleid voor de
industrie? Welke gevolgen heeft dit voor ondernemers? Wat zijn de effecten op de
innovatiekracht van Nederland? Kan het bedrijfsleven ook echt rekenen op een effectievere
overheid?
Thecla Bodewes zal vanuit haar ondernemersvisie een reactie geven op de toespraak van
de minister. Zij is directeur Eigenaar van Scheepswerven Bodewes, Scheepswerf De Kaap
en Maritima Green Technology. Op 21 maart is zij door Minister-President Mark Rutte
uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar 2011.
Programma
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 juni van 17.00 tot 20.00 uur.
Na de ontvangst met een hapje en een drankje, zal Afke Schaart, industriewoordvoerder uit
de Tweede Kamer namens de VVD, de bijeenkomst openen. Hierna spreekt Maxime
Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zaal toe. Aansluitend
hierop zal Thecla Bodewes haar reactie geven op de toespraak van de minister. Na deze
bijdragen is er gelegenheid tot het reageren, stellen van vragen en discussiëren over het
onderwerp tussen de aanwezigen in de zaal en de sprekers. Aan het eind van de
bijeenkomst is er gelegenheid tot napraten. Als bijlage treft u het programma aan.
Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de website van Industriepoort:
www.industriepoort.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 juni 2011. Het aantal plaatsen is
beperkt. Wij raden u daarom aan snel te reageren. Na aanmelding ontvangt u in de week
voorafgaand aan Industriepoort een bevestiging. Op bovengenoemde website kunt u zien
wie zich heeft aangemeld.
Locatie
Industriepoort vindt plaats in Sociëteit De Witte (dus niet in Nieuwspoort zoals gebruikelijk!)
in Den Haag. Kijk voor een routebeschrijving en parkeermogelijkheden op
www.societeitdewitte.nl.

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Industriepoort dat is
ondergebracht bij de Vereniging FME-CWM, Saskia de Jongh, telefoon: 079 – 353 12 06, of
e-mail: info@industriepoort.nl.
Over Industriepoort
Industriepoort is in 2004 opgericht vanuit de gedachte dat de Nederlandse industrie een
groot maatschappelijk belang vertegenwoordigt en daarom een eigen platform verdient.
Vertegenwoordigers van de industrie kunnen tijdens Industriepoort van gedachten wisselen
en discussiëren over zaken die de industrie raken. Daarnaast heeft Industriepoort een
netwerkfunctie. De Poort is bedoeld voor bestuurders en directieleden van ondernemingen in
de technologische industrie, branche- en sectororganisaties, politici en ambtenaren. De
Kamerleden die Industriepoort dragen zijn: Afke Schaart (VVD), Sharon Dijksma (PvdA),
Gerda Verburg (CDA), Sharon Gesthuizen (SP), Cynthia Ortega (ChristenUnie) en Kees
Verhoeven (D66).
Graag tot ziens op 22 juni.
Met vriendelijke groet,
namens de organiserende
verenigingen

Jan Kamminga,
voorzitter Vereniging FME-CWM

namens de organiserende
Tweede Kamerleden

Afke Schaart
Woordvoerder Industrie
Tweede Kamerlid VVD

