
Zutphen ontmoet Zutphen

Amuse - 17.00 uur
Welkom door burgemeester Annemieke Vermeulen, 

of wethouder Patricia Withagen

Kennismaking bij voorafje – 17.10 uur
•  Wat betekent technologie voor jouw bedrijf/

instelling/organisatie, nu en straks?
• Hoe draag jij bij aan werkgeluk van medewerkers? 
•   Is er in jouw werkomgeving plaats voor mensen met 

een beperking?
•  Wat houd jou nu het meeste bezig als het gaat om 

werk & arbeidsmarkt? 

Tussengerecht met ‘wist je datjes’ – 17.45 uur
Hoe de gemeente werk maakt van 

inclusief werkgeven

Pittige bijdrage – 18.00 uur
Inzoomen op technologie

Randall van Poelvoorde deelt zijn verhaal

Mijn fascinatie voor technologie is eeuwig. 

We leven in de meest bijzondere tijd ooit.

Klare wijn bij het hoofdgerecht – 18.30 uur 
Werkbedrijf Zutphen geanimeerd toegelicht door 

wethouder Annelies de Jonge
In gesprek over inclusief werkgeven

PartnerschapToetje – 19.30 uur
Samenwerkingsrelaties verkennen

Glas heff en – 20.30 uur

Werkgevers ontmoeten Werkgevers
Over werk en arbeidsmarkt

Maandag 5 maart 2018 in het Pop-up personeelsrestaurant

Keukenbrigade en 
gastvrouwen/heren

Leerlingen van het 
Stedelijk Vakcollege 

met partners van 
Koelhuis en gemeente

OP HET MENU 
Spanning tussen 

vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt 

{schaarste}

Kiezen tussen 
mens of techniek 

{robotisering} 

Werkgeluk van 
medewerkers {omgaan 

met onzekerheid en 
werkdruk}

Inclusief werkgeven 
{werk voor iedereen}

Overdenkertjes
In 2019 zijn in de wereld 2,6 miljoen industriële 

robots aan het werk. Robots, drones en zelfrijdende 
auto’s zullen tientallen miljoenen banen overbodig 

maken. Alle banen met voorspelbare en repeterende 
taken gaan op de schop. Geen enkele kantoorbaan 

is veilig. Veel onderwijsinstellingen leiden op 
voor banen die er straks niet meer zijn, of in 

ieder geval niet in dezelfde vorm. Creativiteit, 
samenwerking en communicatiekwaliteiten worden 

steeds belangrijker in een wereld die steeds meer 
automatiseert. Succesvolle teamspelers moeten 
in de toekomst goed kunnen samenwerken met 

mensen met verschillende achtergronden. In het 
bedenken van dingen zijn wij als mens voorlopig 

veel beter dan machines. De nieuwe generatie lost 
problemen op door het spelen van games.


