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Manifestatie
‘De medewerker
van de toekomst
aan het woord’

Kijk voor meer informatie op www.gezondbeleid.nl/manifestatie

Weten hoe u jeugd kunt interesseren voor de
tuinbouwsector? Weten wat de echte beweegredenen van hen zijn in hun carrièrekeuze?
Kom dan naar de manifestatie van Gezond
Beleid op donderdag 21 november.

De tuinbouwsector is op wereldschaal concurrerend en hierbij
staat innoveren centraal. Om de voorsprong te behouden is instroom van scholieren en studenten essentieel. Zij maken al in een
vroeg stadium, bewust of onbewust, een keuze voor een sector.

Daarom nemen aan deze manifestatie vier scholen deel;
Lentiz Flora College, IS Hoge Woerd, ISW Hoogeland,
MBO Lentiz en Hogeschool InHolland.
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Programma donderdag 21 november:

De manifestatie van Gezond Beleid
wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom
16.30 uur	Opening
16.45 uur	Deel 1: Een spiegelinterview met scholieren van VMBO, Havo en VWO.
		De resultaten worden besproken in een paneldiscussie. Vervolgens geeft
		

Marjolein Reith een toelichting op haar afstudeeronderzoek ‘Be good and

		

tell it; op weg naar aantrekkelijk werkgeverschap in de tuinbouwsector’

17.45 uur

Pauze en eten

Gezond Beleid is een initiatief van:

18.30 uur	Deel 2: De scholieren en studenten van het MBO en HBO geven een
		

presentatie over hun kijk op de toekomst, gevolgd door een panel-

		

discussie. Een oud-scholier pitcht over : ‘Met mijn opleiding in de tuin-

		

bouw..’, gevolgd door een gezamenlijke conclusie.

Om 20.00 uur eindigt de bijeenkomst en is er gelegenheid tot informeel napraten.
Aan de manifestatie zijn geen kosten verbonden.

200 %

150%

100%
(briefpapier, enveloppe, vrgroetkaart)

Heeft u interesse in het bijwonen van de manifestatie?
Mail dan naar info@gezondbeleid.nl
67%
(visitekaartje)

Meer over Gezond Beleid:
De stichting bevordert kennisuitwisseling over ondernemerschap en
De Stichting Gezond Beleid is al meer dan 12,5 jaar actief in de tuin-

personeelszaken. Ze wil bedrijven bewust maken van het belang van

bouwsector. Het is in 2001 ontstaan uit een initiatief van een aantal

een goed personeelsbeleid, samenwerking stimuleren, kennis uitwisse-

regionale ondernemers in het Greenport Westland – Oostland.

len en het imago van de tuinbouwsector verbeteren.

Kijk voor meer informatie op www.gezondbeleid.nl/manifestatie

