“Groei mee in de Regio Zwolle!”
Donderdag 11 januari 2018, Mooirivier Congreshotel, Zwolle
Aan de leden en relaties van VNO-NCW regio Zwolle, MKB Regio Zwolle, Jong
Management Zwolle, de bestuursleden van de bedrijvenkringen en bedrijven aangesloten
bij de stichting DORZ.
Beste dames en heren,
Graag heten wij u weer welkom op onze inmiddels zeer gewaardeerde
nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 11 januari 2018 bij Mooirivier Congreshotel in
Dalfsen. We zien er naar uit om u daar te ontmoeten en samen te genieten van een
inspirerend programma.

De groei van onze regio
Economisch gaat het goed in ons land en de regio Zwolle draagt hieraan opnieuw
bovengemiddeld bij. Tegelijkertijd levert deze groei ook nieuwe uitdagingen op; voor nu
en straks. Hoe gaan we om met de krapte op de arbeidsmarkt? Hoe pakken we de
energietransitie op en waar liggen de echte kansen voor circulair ondernemen?
Voorzitters Laurens de Lange en Richard Temmink delen graag hun visie op de
uitdagingen van 2018.

MVO Award Regio Zwolle
Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle organiseert ook dit
jaar weer de MVO Award. De MVO Award beloont
vooruitstrevende ondernemers die hun bedrijfsvoering
afstemmen op de samenleving en het milieu en daarmee een
voortrekkersrol in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
vervullen. De Juryvoorzitter -Gedeputeerde Annemieke Traag
van de provincie Overijssel- zal de MVO Award uitreiken aan
één van de volgende finalisten: Biohorma uit Elburg,
Houtwerk Hattem uit Hattem of Scania uit Zwolle.
Meer weten over de MVO Award Regio Zwolle? Kijk dan op de
website www.dorz.nl.
Wij zien u graag op 11 januari in Dalfsen!
Met vriendelijke groet,
Laurens de Lange
voorzitter VNO-NCW regio Zwolle

Richard Temmink
voorzitter MKB Regio Zwolle

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Auke Oosterhoff,
regiomanager VNO-NCW regio Zwolle, oosterhoff@vno-ncwmidden.nl.

Locatie en programma donderdag 11 januari 2018
Mooirivier Congreshotel
Oude Oever 10
7722 VE DALFSEN
16.30 – 17.00 uur
17.00 – 17.15 uur
17.15 – 18.00 uur

18.00 – 18.10 uur
18.10 – 20.00 uur

Ontvangst in de Hollandzaal met koffie/thee
Waar gaan we in 2018 mee aan de slag? In gesprek met de
voorzitters van VNO-NCW regio Zwolle en MKB Regio Zwolle
De MVO Award 2017
- de finalisten aan het woord
- Gedeputeerde Annemieke Traag over de bijdrage van de Provincie
aan energietransitie, circulairiteit en duurzaamheid
Prijsuitreiking
Afsluiting en informeel samenzijn onder het genot van een hapje en
een drankje

Aanmelden
Voor deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden bij Mariska Bruil-de Vos, via e-mail
bruil@vno-ncwmidden.nl.
Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, meld u dus snel aan!
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.

Kosten
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, de bijeenkomst wordt u aangeboden
door de organiserende partijen.

