IN DE KERN VAN
MOEILIJKHEDEN
SCHUILEN
MOGELIJKHEDEN
				

-Albert Einstein-

UITNODIGING

WEBINAR
10 juni 2020 / 19:30 uur

BESTE LEZER
Het zijn bijzondere tijden. Corona raakt ons allemaal, vooral economisch.
Ook in Harlingen en Waadhoeke, al is de impact voor iedereen verschillend.
Toch kenmerkt deze periode zich niet alleen door zorgen en onzekerheid.
Integendeel. We zien hoe ondernemers samen de schouders eronder zetten.
Hoe ze inspireren en motiveren. We zien ook hoe er gedacht wordt in mogelijkheden, gesterkt vanuit de gedachte dat er in Noardwest-Fryslân kansen zijn.
Met 5.500 bedrijven, goed voor meer dan 23.000 banen, zorgen zij immers voor
een economisch sterke en veelzijdige regio. Van agrariërs en landbouwers tot
visserij en watertransport. Van toerisme en recreatie tot de bouwsector.
Van wereldspelers tot mkb-bedrijven en zelfstandigen.
Een breed palet aan werkgelegenheid, waar we trots op zijn.
Met vriendelijke groet / Mei freonlike groetnis,
Paul Schoute
Wethouder Economische Zaken
gemeente Harlingen
Caroline de Pee
Wethouder Economische Zaken
gemeente Waadhoeke

De economische situatie in Harlingen en
Waadhoeke. Weet wat er speelt in uw regio.
Volg de webinar op 10 juni

SAMENWERKING
Betrokkenheid tussen ondernemers, het onderwijs en de overheid heeft ons gebracht tot waar we zijn. Maar juist nu is samenwerking belangrijker dan ooit. Er
liggen de komende jaren diverse uitdagingen op ons te wachten, die we
gezamenlijk moeten aanpakken.

WEBINAR OVER DE TOEKOMST
Tijdens het webinar op woensdag 10 juni staan de kansen en bedreigingen in
onze regio centraal. Zowel op maatschappelijk als economisch gebied. Deze zijn
samen met ondernemers de afgelopen maanden in kaart gebracht.
Belangrijkste conclusie van het onderzoek? Door inzet op sterke sectoren is
tot 2030 een economische groei van 276 miljoen euro mogelijk in onze regio.
Maar daar hebben we wel iedereen voor nodig. Alle partijen van de triple helix!
Graag lichten wij op het webinar toe waarom. We beantwoorden uw vragen,
bespreken de conclusies van het onderzoek en de andere resultaten. Met de blik
op de toekomst gericht, zodat we in Harlingen en Waadhoeke blijven zorgen
voor een vitale, weerbare en toekomstbestendige economie.

VOLG DE
WEBINAR
ONLINE

www.harlingen.nl/webinar
www.waadhoeke.nl/webinar
• Ga op 10 juni tegen 19.30 uur
naar een van bovenstaande
webpagina’s en klik op de
startbutton om de webinar
te volgen.

We zien u graag
op 10 juni!

ZET
ALVAST IN
UW AGENDA!
10 JUNI

DATUM
EN TIJD

• Woensdag 10 juni 2020
• Start webinar 19.30 uur

PRESENTATIE
WEBINAR

 oelof Lousma (Omrop
R
Fryslân) is tafelheer.
Binnen een uur komen diverse
ondernemers en vertegenwoordiging van het onderwijs
aan het woord.
Verder schuiven wethouders
Paul Schoute (Harlingen) en
Caroline de Pee (Waadhoeke)
van Economische Zaken aan.

Webinar over de economische potentie in uw regio
In opdracht van:
gemeente Harlingen • gemeente Waadhoeke
Commerciële Club Noordwest-Friesland • Ondernemers Vereniging Franeker
Ondernemend Harlingen • Campus Middelsee • RSG Simon Vestdijk
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest-Fryslân

