
Wendbaar nu en morgen

Sinds corona is ook in Brabant de arbeidsmarkt

ongekend veranderd. De werkloosheid neemt toe  

en bedrijven staan voor zeer grote uitdagingen. Er is 

slecht weer op komst: maar gelukkig zijn er ook nog 

volop kansen. Dit vergt van alle organisaties en 

werkzoekenden die zich bewegen op de arbeidsmarkt 

enorm veel inzet en flexibiliteit. 

Hoe gaan we samen de toekomst in?

Hierover organiseert UWV BRABANT BREED een webinar op 30 oktober

aanstaande vanaf 14 uur, samen met alle relevante spelers op de

Brabantse arbeidsmarkt. Maar liefst 5 arbeidsmarktregio’s hebben

de handen ineen geslagen om samen met u het gesprek aan te gaan.

Praat u mee?

Programma

14:00  Aftrap met moderator Cindy de Koning en tafelgasten

14:10   Ontwikkelingen op de Brabantse arbeidsmarkt door 

arbeidsmarktdeskundige UWV Rob Witjes

14:20   In gesprek over uitdagingen met onze tafelgasten:  

afgevaardigden vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven

14:45  Twee break out sessies: interactieve thema’s voor alle    

  webinar- deelnemers

Korte pauze

15:45  Terug naar de tafel: met welke opdracht gaan we naar huis?

16:00  Uitreiking publicatie Regio in Beeld Brabant

16:10  Intermezzo en netwerkcarroussel

16:30  Einde programma

Aanmelden

Wat kunt u verwachten? 
Op vrijdag 30 oktober gaan we samen in 
deze Regio in Beeld bijeenkomst kijken 
welke kansen we gaan benutten om 
wendbaar te zijn: nu en straks
Datum: vrijdag 30 oktober 2020
Tijd: 14:00 tot 16:30 uur online
Wilt u zeker zijn van een plaats in dit 
webinar, meldt u zich dan nu aan via de 
link in deze uitnodiging, onder aan het 
bericht. U ontvangt uiterlijk twee dagen 
voor het webinar alle informatie  
en de persoonlijke deelnamelink.  
Houd hiervoor ook de spambox in de 
gaten. Geen mail gehad? Graag bericht  
aan ans.snoeijen@uwv.nl 

Gasten: 
• Rob Witjes, Hoofd arbeidsmarkt- 

info & -advies
• Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf 
• Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde 

Provincie Brabant
• Diverse werkzoekenden, Brabantse 

gemeenten en wethouders, Brabantse 
werkgevers, onderwijs instellingen, 
sociale partners.

Presentatie van dit 
webinar is in handen 
van Cindy de Koning, 
bekend van Omroep 
Brabant / NOS 
regiojournaal

Uitnodiging  
Webinar Arbeidsmarkt UWV

Regio in Beeld Brabant

https://aanmelden.uwv.nl/uwv-regio-in-beeld-noord-brabant/rib-nb

