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Uitnodiging Netwerkbijeenkomst 13 februari 2014 Donderdag 13 februari 2014

Geacht Eemshaven.info lid,

Graag nodigen wij u uit voor de:

Netwerkbijeenkomst op donderdag 13 februari 2014

Aanvang 17.00 uur

De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal "De Boegschroef" in Delfzijl.

Forum: Onrust in de Eemsdelta: hoe verder? 

Hoe staat de Eemsdelta er economisch gezien voor? Aldel is gesloten en er heerst onzekerheid over de toekomst van het Chemiepark. Daar staan 
mooie perspectieven tegenover, waarbij onder meer te denken valt aan offshore windenergie. Windmolenparken in de Noordzee moeten de 
Eemshaven flink wat banen opleveren. Onze gasten professor Jouke van Dijk, en ondernemer / consultant Geert Jan Pastoor hebben een 
uitgesproken mening over het heden en de toekomst van de Eemsdelta.

Van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsanalyse aan de RUG, houdt zich bezig met vraagstukken als werkloosheid,     werkgelegenheid en 
arbeidsmarktbeleid, en meer specifiek met de regionale ontwikkeling en groei van het Noorden. Volgens hem heeft de Randstad afgedaan als motor 
van de nationale economie. Groei wordt zijns inziens vooral gegenereerd in dynamische regio's buiten de Randstad, en daarom zou de overheid 
meer geld in die regio's moeten steken. 

Geert Jan Pastoor is eigenaar van Pastoor Offshore bv in de Eemshaven voor de ontmanteling van olie- en gasboorplatforms en de recycling van 
windmolenwieken. Daarnaast adviseert en ondersteunt hij vanuit Pastoor Consult bedrijven op het gebied van nieuwe energie afkomstig uit afval. 
Pastoor was onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de verbrandingscentrale van de energiereus EON in Nederland. Hij vindt het zinloos met 
Aldel door te gaan. In plaats daarvan zou er arbeidsintensieve industrie moeten komen. Laaggeschoolde arbeid genoeg, alleen verhuist die 
tegenwoordig naar Oost-Europa.

Jouke van Dijk                                Geert Jan Pastoor

Gespreksleider is Romke Hoogstra, eigenaar van het gelijknamige organisatiebureau.

Speeddaten

De stelling voor het speeddaten is deze keer: 2014: het jaar van de groei?

Programma
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• 17.00 uur    Ontvangst
• 17.30 uur    Forum met de heren Van Dijk en Pastoor
• 18.00 uur    Tafel-vorming voor het speeddaten
• 18.05 uur    Start speeddaten
• 18.30 uur    Buffet
• 19.30 uur    Einde 

Opgave
Eemshaven.info organiseert de netwerkbijeenkomsten voor leden en genodigden. Het is van belang dat u zich aanmeldt als bezoeker van de 
bijeenkomst. Opgave is mogelijk tot en met dinsdag 11 februari a.s.

Klik hier voor het opgaveformulier

Uiteraard zijn er voor u als lid of genodigde geen kosten aan uw bezoek verbonden.

Tijdens de bijeenkomst worden koffie, koek, dranken en een buffet aangeboden door Eemshaven.info BV.

De gespreksleider is de heer Romke Hoogstra en de fotografie is in handen van Ronny Benjamins.

We zien u graag op 13 februari a.s. in Delfzijl in Evenementenhal "De Boegschroef". 

Eemshaven.info BV staat altijd open voor vragen, suggestie en opmerkingen. Schroomt u vooral niet contact met ons op te nemen. Dat kan 
telefonisch (06 – 43694579) of via mail: karlawielenga@eemshaven.info.

Met vriendelijke groet,

Karla Wielenga
Directeur Eemshaven.info BV

www.eemshaven.info

Eemshaven.info        T.: 0031 596 56 76 99       M.: 00 31 6 43 69 45 79       W.: www.eemshaven.info       E.: info@eemshaven.info

W ilt u geen nieuw sbrieven m eer van ons ontvangen? Klik dan hier om  u af te m elden.
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