De toekomst in werken in een landelijke regio
Een evenement onder leiding van erevoorzitter Hubertus Heil, landelijke
minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid.
Donderdag, 24 september 2020
Landwehr Akademie, von-Humboldt-Straße 1, 49835 Wietmarschen-Lohne
Doelgroep:

Politiek, Bedrijven, Managers, (jonge) Werknemers uit de regio,
Onderwijsinstellingen, gemeenten en steden

14.00 - 14.30

Registratie, ontvangst en koffie met gebak

14.30 - 15.00

Begroeting

15.00 - 15.30



Hubertus Heil, landelijke minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid
(Videoboodschap)



Dr. Bernd Althusmann, vervangend Minister President en Nedersaksische
minister voor Economie, Werkgelegenheid, Verkeer en Digitalisering
(Videoboodschap)



Anthony Gooch, Director of Public Affairs & Communication van de OECD



Uwe Fietzek, Landrat van Landkreis Grafschaft Bentheim



Bernard Krone, voorzitter van de Wachstumsregion Ems-Achse / Managing
partner van Bernard Krone Holding SE & Co. KG

Korte presentatie OECD
Digitalisering, flexibel werken en levenslang leren in een landelijke regio –
uitdagingen en voorbeelden voor de politiek (Rüdiger Ahrend / Anja Meierkord,
OECD) – Verslag van de Webinars

15.30 - 16.30

World Café / werkgroepen
Op locatie vindt een uitwisseling plaats tussen de deelnemers in een ‘’World Café’’.
Parallel spreken anderen online verder over de volgende thema´s:
‘’De grootste aandrijver van digitaliseren: Covid-19 … en nu?’’
Tafel 1: Waaraan draagt de, door Corona gerelateerde digitalisatie, bij om de
potentie naar een langdurige efficiënter verloop van betere
werkvoorwaarden? Is een balans tussen privé en werk beter te
bewerkstelligen? (Matthias Rumpf, OECD)
Tafel 2: Verlicht het de zoektocht naar vakkrachten en kan het er toe bijdragen dat
jongere mensen besluiten in de regio te blijven en te werken? Is het
mogelijk dienstreizen te reduceren en dat dat een positieve uitwerking heeft
op het milieu? (Jens Stagnet, Ems-Achse)

‘’Corona als versneller van een structuurverandering?’’
Tafel 3:

Heeft de crisis een transformatie van de arbeidsmarkt versnelt? Welke
kansen en risico´s zijn er ontstaan, betreft digitalisering voor de
arbeidsmarkt en de economie? Hoe kunnen werknemers, die hun baan
hebben verloren, voor nieuwe uitdagingen in de regio worden opgeleid?
Hoe kunnen middelgrote bedrijven hun ervaringen delen met MKB´s?
(Nicola Brandt, OECD)

Tafel 4:

Welke vraag bestaat er, binnen de digitalisatie, voor verdere
academische ontwikkelingen en levenslang leren? Hoe kunnen
medewerkers van MKB´s en hun werkgever aangezet worden tot verdere
(academische) ontwikkelingen? Welke mogelijkheden ontstaan er door
digitaal lesgeven? (Chris Duismann, Ems-Achse)

‘’Wat kunnen we van elkaar leren?’’
Online 1: De Nederlandse arbeidsmarkt staat al langer bekend als zeer flexibel.
Levenslang in dezelfde baan of bij hetzelfde bedrijf is in Nederland bijna
ondenkbaar. Wat kunnen wij van elkaar leren? Hoe veranderd zich de
arbeidsmarkt? Hoe creëren we een gemeenschappelijke arbeidsmarkt?
(Caroline Wille, Ems-Achse)
Online 2: Hoe gaan andere landelijke regio´s met de huidige uitdagingen om? Hoe
robuust is de arbeidsmarkt in het Allgäu, in Vorpommern, in Südwestfalen
of aan de Bodensee? Zijn er strategieën of misschien zelfs
gemeenschappelijke ideeën? (Lukas Kleine-Rüschkamp, OECD)
16.30 - 16.45

Koffie pauze

16.45 - 18.00

Presenteren van uitkomsten World Café en online discussies alsook
afsluitende discussie
De werkgroepen presenteren kort hun resultaten. De kernpunten worden digitaal
beschikbaar gemaakt.
Aansluitend slotdiscussie:
Hoe gaat het nu verder? Wat kunnen bedrijven doen? Wat kunnen de politiek en de
overheid doen?


Per video: Hubertus Heil, landelijke minister van Sociale zaken en
Werkgelegenheid



Nicola Brandt, OECD



Lisa Neddam, IBM



Hans-Joachim Haming, Agentur für Arbeit Nordhorn

Begeleidt door Dr. Dirk Lüerßen, Ems-Achse

18.00 - 19.00

Netwerken onder het genot van een hapje en drankje

Vanwege de actuele situatie kunnen maximaal 50 gasten op locatie deelnemen aan dit evenement.
Daarnaast kijken wij uit naar een sterke online-deelname.
Bij interesse kunt u zich kostenvrij aanmelden via ons ticketsysteem:
www.emsachse.de/veranstaltungen/119.
Wij verheugen ons op uw deelname!

