Vaart Nederland wel bij outsourcing?
Industriepoort met Gerard Kleisterlee, Philips
De economie in Nederland is afhankelijk van de wereldeconomie. De industrie in Nederland
is sterk geglobaliseerd. Oost Europa, Rusland en China het zijn voor veel Nederlandse industriëlen bijna thuislanden geworden. Een bekend voorbeeld is Philips. Deze was de oorsprong
van de ‘Lichtstad Eindhoven’ maar laat veel van haar producten tegenwoordig op grootschalige wijze in alle hoeken van de wereld maken. Waarom doet een Nederlands bedrijf dat? Of
is het de wereldspeler die dat doet? Is het beter of slechter voor de werkgelegenheid en de
Nederlandse economie om dit in eigen land te houden? Kom naar Industriepoort en u krijgt
het antwoord van Gerard Kleisterlee, president en chief executive officer van Koninklijke
Philips Electronics N.V.
Er is al veel gezegd en geschreven over outsourcing. Kleisterlee, onlangs door het Amerikaanse zakenblad Fortune uitgeroepen tot Europees zakenman van het jaar, zal tijdens Industriepoort ingaan op aspecten van het produceren in de zogenaamde lagelonenlanden en de
gevolgen daarvan voor Nederland.
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij Industriepoort. De bijeenkomst vindt
plaats op dinsdag 3 april 2007 van 17.30 – 20.00 uur in Perscentrum Nieuwspoort in Den
Haag. Behalve een lezing van de heer Kleisterlee, is er ruimte voor discussie met de aanwezigen. Industriepoort is niet alleen goed voor uw ‘contacten’, u kunt er ook uw stem laten horen
en meediscussiëren. Roland Kortenhorst (CDA) zal u namens zijn collegaindustriewoordvoerders verwelkomen.
Industriepoort
Industriepoort is in 2004 opgericht en biedt een ontmoetingsplek voor iedereen die belang
heeft bij de industrie in Nederland. U kunt er contacten opdoen met Eerste en Tweede Kamerleden en (top)-ambtenaren, maar ook met ondernemers en bestuurders van diverse branche- en
sectorverenigingen.
Locatie
Industriepoort vindt plaats in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Kijk voor een routebeschrijving en parkeermogelijkheden op www.nieuwspoort.nl.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website www.industriepoort.nl (button Aanmelden) tot en met
27 maart aanstaande. Het aantal plaatsen is beperkt dus wij raden u aan om snel te reageren.
Na aanmelding ontvangt u in de week voor de bijeenkomst een bevestiging.
Contact
Neem bij vragen 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.

Graag tot ziens op 3 april!
Met vriendelijke groet,
namens de organiserende
verenigingen

Jan Kamminga
Vereniging FME-CWM

namens de organiserende
Tweede-Kamerleden,*

Ir. Roland W.F. Kortenhorst
Woordvoerder Industrie CDA
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