Programma
Uitnodiging
Ondernemersavond

20.00 uur
Welkom met wethouder Economische zaken
de heer Maarten Offinga en voorzitter van de
ondernemersfederatie de heer Robert van de Leur.
20.10 uur
Sociaal ondernemen hoe doe je dat?
20.30 uur
Drie genomineerde bedrijven in beeld Ondernemersprijs
2019 Sociaal Werkgeverschap.

Sociale werkgevers zijn
de ondernemers van de toekomst!

Een avond voor ondernemers in Súdwest-Fryslân over sociaal
werkgeverschap. Met inspirerende sprekers en de finale van
de Ondernemersprijs.

Sociaal ondernemen hoe doe je dat?
Gerwin de Vries directeur van Zalsman Kampen en Bernhard Nanninga
directeur Centrum Arbeid en Mobiliteit in Zwolle vertellen je hier alles
over! Hoe passen ze dit in hun eigen bedrijf toe? Bij welke netwerken
kun je je aansluiten en wat kunnen deze netwerken voor jou betekenen?
No excuses, No limits!
Redouan Ait Chitt, beter bekend als Redo, is professioneel breakdancer en
is geboren met een lichamelijke beperking. Dit heeft hem niet weerhouden
om zijn dromen na te jagen, maar juist aangemoedigd. Met de juiste
houding is alles mogelijk, zolang je geen excuus verzint. Laat je prikkelen
om het maximale uit jezelf te halen! En stel je bedrijf open voor mensen
met een beperking. Ze kunnen vaak veel meer dan dat je denkt!

21.00 uur
No excuses, no limits!
21.50 uur
Uitreiking ondernemersprijs meest sociale werkgever
van Súdwest-Fryslân.
22.00 uur
Netwerkborrel.

Datum en tijd:

Woensdag 27 november 2019
van 19:30 tot 22.00 uur

Locatie:

Noorderkerk, Atrium, Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek

Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân
De ondernemersprijs is een initiatief van de gemeente en de ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân. Bedrijven die een goed voorbeeld geven zetten
we in het zonnetje. Met als doel om verbinding en bewustzijn te creëren
en andere ondernemers te inspireren. Het thema voor 2019 is sociaal
werkgeverschap. De 3 genomineerden voor de Ondernemersprijs 2019 zijn:
•
•
•

Autoverzorging Nederland
Hoekstra BV Sneek
Meester Nautic

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor uw gratis deelname. Voor informatie
of vragen? ondernemen@sudwestfryslan.nl met vermelding
‘ondernemersavond’.

De ondernemersprijs wordt mede mogelijk gemaakt door:

