Uitnodiging

DAG VAN DE ONDERNEMER
20-11-2020
THEMA: LOKAAL ONDERNEMEN IN ARNHEM

Beste ondernemer,
Op 20 november wordt door MKB-Nederland de Dag van de Ondernemer georganiseerd. De gemeente Arnhem
ondersteunt dit initiatief en werkt daar graag aan mee. Juist in deze lastige tijd is het belangrijk contact te
zoeken met elkaar.
U bent van harte uitgenodigd voor de gratis online bijeenkomst op 20
Klik daarvoor op deze link: www.arnhem.nl/dagvandeondernemer

november van 08.00 - 09.30 uur

Na een welkom van wethouder Jan van Dellen wordt u geïnformeerd via een live-stream over het stimuleren
van lokaal ondernemen, krijgt u meer te horen over Geldzaken & Ondernemen en ziet u prachtige voorbeelden
van lokale samenwerkingen vanuit het project Arnhem Made.
Vanaf 8.45 uur kunt u via de zogeheten break-out-rooms informatie krijgen en meepraten over de volgende
onderwerpen:
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Arbeidsmarkt

Duurzaamheid

Energie

Digitalisering

Horeca

in deze sessie wordt
ingegaan op de
uitdagingen die op u
als werkgever af
kunnen komen in deze
Corona-tijd en op de
regelingen die u
daarbij kunnen ondersteunen.
Door: Eiffel.

verduurzaming van
onze samenleving is
een blijvende uitdaging.
In deze sessie komt
aanbod wat voor
bedrijven belangrijk
is bij verduurzaming
van bedrijfsvoering en
hoe ze daarin effectief
kunnen worden ondersteund.
Door: Grant Thornton
en SUEZ.

in Arnhem is het
Energy-cluster volop in
ontwikkeling. En met
de komst van Connectr
wordt dit cluster
verder versterkt.
In deze sessie wordt
ingegaan op deze
ontwikkeling en hoe dit
voor MKB-bedrijven uit
Arnhem kansen biedt.
Door: The Economic
Board en Venema
Techniek.

digitalisering wordt
steeds belangrijker in
onze economie en
samenleving. In deze
sessie wordt ingegaan
op het belang van
digitalisering voor
ondernemers en komt
de wijze waarop
bedrijven hierbij
ondersteund kunnen
worden aan bod.
Door: Avisi en
Hogeschool Arnhem
Nijmegen.

wat kun je in deze
moeilijke tijd doen als
horeca ondernemer?
Inspiratie en goede
voorbeelden komen
aan de orde in deze
sessie.
Door: KHN-Arnhem

Als u aan één van deze break-out-sessies wilt deelnemen, dient u zich vóór 16 november aan te melden met
opgave van het nummer van de sessie via ondernemen@arnhem.nl
De bijeenkomst wordt om 9.15 uur met een plenaire terugkoppeling afgesloten.
Iedereen kan online meekijken met de live-stream vanuit de raadszaal in het stadhuis.
Ik hoop op uw digitale aanwezigheid.
Met vriendelijke groet,
Jan van Dellen

U dient vooraf Microsoft Teams op uw computer te installeren.

