UITNODIGING INDUSTRIEPOORT - 28 MAART 2012


Noteer in uw agenda: woensdag 28 maart 2012 van 17.00 tot 20.00 uur
in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag



Met gastsprekers Halbe Zijlstra en Marc Hendrikse over onderwijs en
samenwerking met de industrie

Zoetermeer,

Geachte …,
Op 1 juli 2011 heeft staatssecretaris Zijlstra (OCW) de Tweede Kamer, mede namens minister
Verhagen van EL&I, de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap
‘Kwaliteit in verscheidenheid’ aangeboden. Het kabinet wil hiermee komen tot een kwalitatief
hoogwaardig hoger onderwijs dat bovendien aansluit bij de economische ontwikkeling van
Nederland en bij de topsectoren.
Voor de industrie is vooral het bètatechniekonderwijs van groot belang. Het tekort aan
bètatechnisch opgeleide werknemers wordt door ondernemers gezien als de grootste bedreiging
voor toekomstige groei. Alle reden om hier dan ook hard aan te trekken. Dat is het afgelopen
halfjaar ook gebeurd. Zo hebben de topteams, naast innovatiecontracten per sector, ook Human
Capital Agenda’s opgesteld en is 13 februari het Masterplan Bèta en Technologie gepresenteerd:
een aanvalsplan van het bedrijfsleven om het tij te keren en meer jonge mensen te laten kiezen
voor techniek.
Tijdens Industriepoort op 28 maart zal staatssecretaris Halbe Zijlstra zijn visie geven op het
onderwijs en de samenwerking met het bedrijfsleven. Wat betekent het onderwijsbeleid van dit
kabinet voor de industrie? Welke gevolgen heeft dit voor ondernemers? Wat zijn de effecten voor
de kenniseconomie? En hoe zal hij met name omgaan met de bètatechniekopgave?
Marc Hendrikse, CEO van NTS Group én lid van het topteam voor High Tech Systemen en
Materialen, zal aansluitend zijn visie geven op het belang van onderwijs voor de industrie en in het
bijzonder het belang van bètatechniek. Hij zal dan ongetwijfeld ook enkele van de aanbevelingen
van het topteam voor HTSM toelichten. Daarnaast kan hij als geen ander het perspectief van de
ondernemer toelichten.
Programma
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 28 maart van 17.00 tot 20.00 uur.
Na de ontvangst met een hapje en een drankje, zal een lid van de Tweede Kamer de bijeenkomst
openen. Hierna krijgt staatssecretaris Zijlstra het woord. Aansluitend zal de heer Hendrikse zijn
reactie geven op de toespraak van de staatssecretaris. Na deze bijdragen is er gelegenheid tot
reageren, het stellen van vragen en discussiëren over het onderwerp. Aan het eind van de
bijeenkomst is er gelegenheid tot napraten. Bijgesloten 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 21 maart 2012. 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.

Locatie
Industriepoort vindt plaats in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 in Den
Haag. Kijk voor een routebeschrijving en parkeermogelijkheden op www.nieuwspoort.nl.
Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Industriepoort, dat is ondergebracht
bij de Vereniging FME-CWM. Simone Thenu is bereikbaar via telefoonnummer (079) 353 12 41 en
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), Ad Koppejan (CDA), Sharon Gesthuizen
(SP), Carola Schouten (ChristenUnie) en Kees Verhoeven (D66).
Graag tot ziens op 28 maart.
Met vriendelijke groet,
namens de organiserende
verenigingen

namens de organiserende
Tweede Kamerleden

Ineke Dezentjé Hamming
Voorzitter Vereniging FME-CWM

Afke Schaart
Woordvoerder Industrie
Tweede Kamerlid VVD

Bijlage: Programma 28 maart 2012

