Uitnodiging 
Donderdag 3 november 2016

dé maat in ondernemen

Politieke Ronde Tafel:

Voorschot op de verkiezingen maart 2017
Namens ING en The Future Group bent u van harte uitgenodigd voor alweer de zevende Politieke Ronde Tafel.
Na goed voorbeeld van ABN AMRO (juni 2015), Tata Steel (oktober 2015) en Alliander (mei 2016) zijn we nu te gast
in de inspirerende omgeving van het ING Kantoor Acanthus te Amsterdam. Een aantal nieuwe bedrijven voegt zich bij
de reeds bekende tafelgenoten. Ben u er ook (weer) bij?
Dit keer neemt Hans Biesheuvel, oprichter van ondernemersorganisatie ONL, ons mee in de veranderende
arbeidsmarkt en de wereld van de politieke lobby. Biesheuvel heeft met alle politieke hoofdrolspelers rechtstreeks
contact en geeft u inzicht in zijn visie.
Naast de circa 30 tafelgenoten die aangesloten zijn
betrekken wij, namens de Politieke Ronde Tafel, ruim 400
bedrijven bij de onderwerpen die besproken worden door
gerichte vragen te stellen aan deze bedrijven. Ruim 85%

van de bedrijven geeft aan op zoek te zijn naar nieuwe
vormen van arbeid, door het binden van kennis en kunde
die past bij deze tijd.
De wet DBA is sinds mei 2016 van kracht om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Houdt deze stand of gaat een
nieuw kabinet de arbeidsmarkt ingrijpend veranderen?
Komt er een nieuwe arbeidsvorm naast de werknemer
en zzp’er?
Wordt het tijd voor een New Deal (u hoort 3 november meer
over deze plannen van ONL)? Of ligt de oplossing in een
andere hoek? Met de verkiezingen in maart 2017 genoeg
stof om door te praten.

PROGRAMMA
14.45 uur

Ontvangst

15.00 uur

Welkom door Bart Timmer,

		

medeoprichter TFG

15.10 uur

The new deal, Hans Biesheuvel,

		

oprichter ONL

15.50 uur

Dialoog aan tafel o.l.v. gespreksleider

		

Frits Bloemberg

17.30 uur

Visie op de arbeidsmarkt door

		

HR Directie ING

18.00 uur

Borrel

19.30 uur

Afsluiting

Wij verwelkomen u graag op 3 november. Meer informatie
over het ontstaan en het doel van de Politiek Ronde Tafel,
maar ook over eerdere gastsprekers, onderzoeken en de
deelnemers aan tafel vindt u hier.
Aanmelden kan bij Natasja Lucas via
natasja@the-future-group.com.
Vergeet niet een parkeerplaats te reserveren bij uw

 aanmelding.
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