
UITNODIGING 
ondernemersontbijt Molenlanden

PROGR AMMA

7.30 uur Inloop en ontbijt met koffie en thee 
8.30 uur  Welkom door wethouder Teunis Jacob Slob
  en ‘Innovatie door ondernemerschap en 

lokale samenwerking’ door Dik den Hartog  
(Den Hartog BV)

9.15 uur  Workshopronde op diverse locaties in  
de Spil en omgeving

10.00 uur Koffiepauze en netwerken
10.30 uur Plenaire afsluiting 

AANMELDEN

Wil je ook graag inspiratie opdoen en ervaringen uitwisselen? 
Ga dan snel naar www.molenlanden.nl/ondernemersontbijt 

Hier kun je je aanmelden en een workshop kiezen die je graag 
wilt volgen. Daarna ontvang je zo snel mogelijk een mail met 
meer informatie over de workshop waar je bent ingedeeld en 
andere praktische informatie.

Aanmelden kan tot en met dinsdag 16 november 2021.

In lijn met de regels van de rijksoverheid heeft u voor 
deze bijeenkomst een corona toegangsbewijs nodig. 

WORKSHOP RONDE 

Tijdens het ondernemersontbijt kun je deelnemen aan 
één van de onderstaande workshops. Deze workshops 
worden gegeven in verschillende locaties, in en rond  
De Spil. Meer informatie over de workshops staat op 
www.molenlanden.nl/ondernemersontbijt

1. Het ijzer smeden als het heet is
2. Aan de slag met CIRCO
3.  Winning experience: productie en ontwikkeling 

van high tech equipment voor productie van 
zonnepanelen

4.  We like to move it, move it: robotisering in logistieke 
processen  

5. Feeding dreams: robotisering in de voedselketen.  
6. Meer jongeren in je bedrijf. Hoe dan? 
7. Coffee met de cops 
8. De sportende werknemer/ondernemer
9. Werkende mantelzorgers
10. Kunt ú een leven redden?!
11.  Bezoek Gerrit: Het platform voor ondernemers in de 

recreatieve & toeristische sector.
12.  ANDERS-ondernemen = Maatschappelijk 

ondernemen
13.  Vinden en binden van personeel; in gesprek met AV 

werkt door 
14. Volgers op social media? Who cares!

Vrijdag 19 november 
7:30 – 11:00 uur

Bleskensgraaf, 
zalencentrum 

De Spil en omgeving

Ondernemers zijn van grote waarde 
voor Molenlanden. En ondanks de vele 
uitdagingen in deze tijd, stropen jullie 
steeds weer de mouwen op en zoeken jullie 
naar creatieve manieren om te blijven 
ondernemen. 

Als dank voor jullie ondernemerschap organiseert de 
gemeente Molenlanden op 19 november aanstaande weer 
een ondernemersontbijt. Een ochtend die in het teken 
staat van ontmoeting, ervaringen uitwisselen en inspiratie 
opdoen. 

Er zijn weer veel interessante workshops  
dus meld je snel aan op: 

      www.molenlanden.nl/ondernemersontbijt

Kun je niet aanwezig zijn? Meld je dan, via 
bovenstaande link, aan voor het speciale online 
programma vanaf 9:00 uur. Je ontvangt dan via e-mail 
meer informatie.

We kijken er naar uit jullie te ontmoeten! 

Molenlanden


