Een jaar geleden richtten de vier woordvoerders Industrie uit de Tweede Kamer en een
zestal koepelorganisaties Industriepoort op. De Poort heeft tot doel de Nederlandse industrie
bij elkaar te brengen en biedt een platform voor iedereen die er belang bij heeft dat het goed
gaat met de Nederlandse industrie. De doelgroep van Industriepoort bestaat uit bestuursleden, directieleden, bewindslieden, kamerleden, vertegenwoordigers van ministeries en
andere belanghebbenden. De hoge opkomst tijdens eerdere poorten en het feit dat inmiddels
vier nieuwe ondernemersorganisaties zich hebben aangesloten, bevestigt de waarde van
Industriepoort.
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de derde bijeenkomst van Industriepoort
op dinsdag 1 november a.s. in Nieuwspoort te Den Haag, vanaf 17.30 uur.
Na een welkomstwoord van industriewoordvoerder Eske van Egerschot (VVD) zal drs. Sj.S.
Vollebregt, voorzitter Raad van Bestuur Stork N.V, optreden als key-note speaker. Hij zal zijn
visie geven op het ondernemersklimaat en de rol van de Nederlandse industrie en gaat in op
het samenspel binnen de industrie en overheid, op nationaal en internationaal gebied. Hierna
is er ruim gelegenheid om op informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen tijdens
een borrel. De avond eindigt rond 20.00 uur. In de bijlage vindt u het programma met meer
details.
Wat is Industriepoort?
Industriepoort is een initiatief van de vier woordvoerders Industrie uit de Tweede Kamer en
tien overkoepelende organisaties. Zij zijn van mening dat de industrie een groot maatschappelijk belang vertegenwoordigt en daarom een eigen platform verdient. De initiatiefnemers
willen een ontmoetingsplek bieden waar iedereen die de industrie vertegenwoordigt contacten op kan doen, informeel van gedachten kan uitwisselen en nieuwe ideeën kan opdoen.
De eerste Industriepoort werd in september 2004 geopend door staatssecretaris Van Gennip
van Economische Zaken. Sprekers tijdens de eerdere Industriepoorten waren mr. P.A.F.W.
Elverding, CEO bij de Koninklijke DSM N.V. en minister Brinkhorst van Economische Zaken.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website www.industriepoort.nl (button Aanmelden) tot 20
oktober aanstaande. Het aantal plaatsen is beperkt dus wij raden u aan om snel te reageren.
Locatie
Industriepoort vindt plaats in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.
Een routebeschrijving en de parkeermogelijkheden vindt u op www.industriepoort.nl
Meer weten?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van Industriepoort, dat is
ondergebracht bij de Vereniging FME-CWM, Saskia de Jongh, telefoon: 079 – 353 11 99 of
e-mail: info@industriepoort.nl.
Heel graag tot ziens op 1 november!
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