Werk & werkloosheid:
Grenzen & mogelijkheden
Ma 4 feb | 12-14.30 | Zuyd Hogeschool Maastricht
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In Limburg is de jeugdwerkloosheid al jaren veel hoger dan in de rest van
Nederland. Tegelijkertijd hebben werkgevers moeite de juiste mensen te vinden.
Hoe brengen we dat in evenwicht? Op welke oplossingen zit Limburg te wachten?
Hoe kunnen jongeren, werk en opleidingen beter op elkaar aansluiten? En hoe
kunnen over de grens werken makkelijker maken? In aanloop naar de Europese
verkiezingen op 23 mei 2019 gaan we op zoek naar vragen en antwoorden. Aan
kleine tafels en met lunch. Kom en praat mee!

Meld je gratis aan
Waar wil jij het liefste werken na je studie? Ben jij
zeker of onzeker over je toekomst? Wat wil je graag
en wat vind jij dat de politiek, werkgevers en jijzelf
zouden moeten doen om te zorgen dat je de baan
krijgt die je wil?

Wat moet er gebeuren om de arbeidsmarkt en het
ondernemersklimaat in de regio te verbeteren? Wat
moet er gebeuren om het makkelijker te maken
mensen van over de grens te halen? En zit u daar
wel op te wachten?

Jongeren

Werkgevers

Grenswerkers

Politici & Experts
Gemeenten, het Rijk en de EU zijn allemaal bezig
met de arbeidsmarkt. Zij komen luisteren en gaan
met u in gesprek

Waar loopt u tegen aan? Zijn uw rechten
gewaarborgd? Welke tips heeft u?
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12.00

12.30

13.15

14.00

Ontvangst met
koffie & thee

Opening: wat zijn de
uitdagingen

Lunchgerecht 1:
gesprek over de
grootse uitdagingen

Lunchgerecht 2:
gesprek over
oplossingen

Uitkomsten & Hoe
nu verder

Rogier Elshout
interviewt o.a.:
- Jeroen Lenaers,
Europarlementariër
- Martijn van Helvert,
lid Tweede Kamer
- Jordy Clemens,
wethouder Heerlen
- Rik Dehollogne,
wethouder Hasselt
- Viviane Heijnen,
wethouder Maastricht

Dit is een programma van Lianne Concepts in opdracht van het
Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland. Het
wordt mede mogelijk gemaakt door Zuyd Hogeschool en is
onderdeel van “Maastricht Working on Europe”
Meer weten: info@lianneconcepts.nl
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