
UITNODIGING
DINSDAG 11 APRIL

Theater Landvast, Haven 4 Alblasserdam

W W W . F E D E R A T I E O V . N L

S A M E N  K O M  J E  V E R D E R !

 Dit event wordt georganiseerd door de volgende partijen:

THEMA: DOORPAKKEN
Het centrale thema? “Doorpak-
ken!”. Want bij zowel de onder-
nemersverenigingen als bij de 
lokale overheden wordt inmid-
dels flink doorgepakt wat betreft 
hun activiteiten. Na het welkom 
door Karen van Namen (voor-
zitter OKA, zij speelt een thuis-
wedstrijd!) word je onder leiding 
van spreekstalmeester Erik van 
Noordenne in rap tempo mee-
genomen in een Tour d’ Horizon 
over de actuele ontwikkelingen.

Voorzitters Adrie Stuij (VSO), Gert de Jong (VAO) en Jacob Klink (WD) over:  
Pakt de Federatie door? Wat doen ze nu eigenlijk? En hoe en waarover 
wordt met de lokale overheden overlegd?  Hoe wordt tegen Smart Delta 
Drechtsteden aangekeken en wat wordt er aan innovatie gedaan?

Olga Arandjelovic (Manager van Smart Delta Drechtsteden): 
Wat houdt het nieuwe merk Smart Delta Drechtsteden in? 
Wat zijn de ambities? En wat betekent dit voor het bedrijfsleven?

Hans Biesheuvel (voorman van Ondernemend Nederland – ONL) zal je 
onder de titel “Den Haag Vandaag” op zijn geheel eigen wijze een inkijkje 
geven in de actuele situatie in “Den Haag”. Hans overlegt dagelijks met 
bewindspersonen en ministeries en zal de verkiezingsuitslag (15 maart 
verkiezingen Provinciale Staten) duiden wat betreft de politieke gevolgen
en de mogelijke gevolgen voor het bedrijfsleven. Kan het Kabinet nog 
doorpakken met de nieuw samengestelde Eerste Kamer?

Andre Boer (Projectleider Energy Hub Driehoek Sliedrecht) informeert 
over hoe er in de Drechtsteden doorgepakt wordt op het gebied van de 
productie en toepassing van waterstof. Onze regio behoort in Nederland 
op dat gebied tot de kopgroep in Nederland!

Na dit programma word je uitgenodigd om gezamenlijk te 
netwerken onder het genot van een drankje en een heerlijk buffet 
(inclusief vegetarische en halal gerechten). 

RUIME GRATIS 

PARKEER-

GELEGENHEID 

AANWEZIG VOOR 

DE DEUR.

Bij je aanmelding (uiterlijk mogelijk tot 4 april) dien je aan te geven namens 
welke ondernemersvereniging (of namens Smart Delta Drechtsteden) je 
jezelf aanmeldt. Op 11 april dien je bij binnenkomst je te melden bij de desk 
van jouw organisatie voor overhandiging van de deelnamebadge. 

Locatie: Theater Landvast, Haven 4 Alblasserdam.

Op dinsdag 11 april organiseert de Federatie (9 ondernemersverenigingen 
in de Drechtsteden) weer de jaarlijkse bijeenkomst voor alle leden van 

deze verenigingen, wederom in samenwerking met Smart Delta Drecht-
steden. Hierdoor zijn ook de lokale bestuurders en ambtenaren aanwezig. 

GROOTSTE BUSINESSEVENTVAN DE REGIO(ca. 250 ondernemers!)

PROGRAMMA
Inloop 16.30 uur
Aanvang 17.15 uur
Buffet - netwerken 18.45  uur
Einde  21:00  uur

DOORPAKKEN

http://WWW.FEDERATIEOV.NL

