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Woensdag 1 februari 2017  

 
 

Werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeente 

Amersfoort bundelen de krachten om de aansluiting van 

onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren.  

In een gezamenlijke agenda zijn vijf speerpunten benoemd:  

 

1. Kansen op arbeidsmarkt voor MBO-leerlingen niveau 

1 en 2 verhogen  

2. Snellere en betere match van stages en leerbanen  

bij MKB-bedrijven  

3. Enthousiasme en instroom van leerlingen voor de 

technieksector vergroten  

4. Personeelsinstroom in de ICT verhogen  

5. Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen  

 

Locatie: KLOOSER, Stadsring 69 te Amersfoort 

Graag nodigen we u uit voor de netwerkbijeenkomst in het 

splinternieuwe KLOOSER aan de Stadsring 69. Begin 

januari opent hier een nieuwe horecagelegenheid met 

bijbehorende hospitality-opleiding van MBO Amersfoort.  

 

Wees welkom op deze volle middag waar u kunt rekenen 

op inspiratie, kennis en nieuwe contacten. Het is de plek 

om nieuwe ideeën te laten ontkiemen en connecties te 

maken. Breng versnelling aan in uw plan om het leren 

beter te laten aansluiten op de praktijk in de regio 

Amersfoort.  

Met trots kondigen we twee aansprekende key-note 

sprekers aan voor deze bijeenkomst. 

● Maatschappelijk ondernemer Nathalie Lecina komt 

speciaal uit Leiden om ons aan te steken met haar 

tomeloze energie voor jonge ‘drop-outs’. Ze deelt haar 

succesverhaal dat er voor ieders talent een plek is op 

de arbeidsmarkt. Sterker, de innovatiekracht van deze 

jongeren heeft onze maatschappij hard nodig. 

● Eric Razenberg werkt sinds 2013 als algemeen 

directeur van ThiemeMeulenhoff aan de transitie van 

traditioneel uitgever naar onderwijspartner, waarin 

persoonlijker leren voorop staat. Hij weet als geen 

ander hoe ICT ontwikkelingen het werk ingrijpend 

veranderen en wat dat vraagt van medewerkers.  

 

Programma 15.00 – 18.00 uur 

15.00 uur Inloop  

15.30 uur Nathalie Lecina, oprichter Studio Moio over 

hoe zij jonge drop-outs inzet als zelfstandige 

adviseurs om maatschappelijke problemen op 

te lossen. 

16.00 uur Presentatie resultaten studentenonderzoek 

Academie van de Stad over hoe Amersfoortse 

MBO- en HBO-studenten de aansluiting van 

de studie op de praktijk ervaren. 

16.20 uur Eric Razenberg, CEO ThiemeMeulenhoff over 

hoe hij zijn medewerkers meeneemt in de 

razendsnelle technologische ontwikkelingen.  

17.10 uur Paneldiscussie ‘En hoe lossen we dat gat op 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt?’  

Met Nathalie Lecina, Eric Razenberg en  

Hanna Noort (voorzitter Amersfoortse MBO-

studentenraad) en één of meer wethouders uit 

de regio Amersfoort. 

17.40 uur De Zeepkist  

Het moment om een oproep te doen voor 

uw idee en allianties te smeden. 

18.00 uur Netwerkborrel  

 

 

 
 
 

 

► Aanmelden 
De Amersfoortse wethouders Bertien Houwing 

(onderwijs), Yvonne Kemmerling (economie) en 

Menno Tigelaar (werk en inkomen) verwelkomen  

1 februari graag ondernemers, professionals uit  

het onderwijs, starters, studenten en bestuurders 

uit de regio Amersfoort!  

 

Meld u uiterlijk 24 januari aan via het  

aanmeldformulier 

 

https://www.amersfoort.nl/project/samen-werken-aan-betere-aansluiting-tussen-onderwijs-en-arbeidsmarkt.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmGrQBo1nWF6X6pk-wEA_JGrGjcEvoC7CnlLQPciQIUXVfyg/viewform

