Hans Biesheuvel wil groeibarrières slechten op Nationale
Ondernemersdag
23-06-2015 13:49
Op 9 en 10 september organiseert ondernemersclub ONL 'De Nationale Ondernemersdag'. Belangrijkste doel is
een concrete agenda namens ondernemend Nederland te presenteren. Naast het 'wakkerschudden van de
politiek' staan er ook activiteiten op het programma waarmee ondernemers zelf aan de slag kunnen. Centraal
staat: “hoe slechten we de huidige groeibarrières in Nederland”.

[caption id="attachment_36986" align="alignright" width="184"]

Hans
Biesheuvel[/caption] De thema’s die aan bod komen zijn onder andere De toekomst van werk en CAO,
Familiebedrijven, Smart Industry, Regeldruk verminderen doe je zo, Onderwijs & ondernemerschap en
Financiering. Hoogtepunten zijn de lancering van de nieuwe financieringsoplossing voor ondernemers (DNOB),
de presentatie van de Schaduwbegroting voor 2016 en de start van hét landelijke netwerk van jonge
ondernemers “JongONL”. In het hele programma is ruimte om nieuwe contacten te leggen en zaken te doen.
Woensdag 9 september is gereserveerd voor ondernemers die zich bij ONL voor Ondernemers hebben
aangesloten. Het programma start om 15.00 uur:
Welkom door Hans Biesheuvel Topondernemer aan het woord Lancering DNOB Finance Corner Starterscafé
VIP sessie met o.a. Rob de Wijk over ‘Cyber Security’, Axel Lemmens en Stef van Breugel ‘ondernemen in de
creatieve sector’ en Workshop Digitale Innovatie - ondernemen met Customer Insights door Levie Hofstee en
Edwin Witvoet. Walking dinner in de ONL Tent op het Plein in Den Haag Late night sessies: Aan tafel met
landelijke politici
Voor donderdag 10 september kun je een apart ticket kopen, ook als (nog) niet ONL-ondernemer. Op het
programma (start 8.30 uur) staat dan:
Opening Nationale Ondernemersdag door Hans Biesheuvel Keynote AdJIEDJ Bakas: “Groeibarrieres van
Nederland en trends in 2015” Willem Vermeend & Rick van der Ploeg:“De 5 job-killers” Presentatie
Schaduwkabinet 2015 Pitchen om de ONL TEDx Binnenhof kandidaat te worden Presentatie en overhandiging
Schaduwbegroting In gesprek met Minister President Mark Rutte Receptie
Meer informatie en aanmelden: www.onl.nl
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