
WERKEN AAN EEN KOMPAS VOOR EEN BLOEIEND ONDERNEMERSKLIMAAT
11 november 2013, de Deel, Nieuwleusen

In september startte Hans Biesheuvel, oud voorzitter MKB Nederland, een nieuwe beweging met als doel Nederland 
weer ondernemender te maken: ONL voor Ondernemers. Op maandagavond 11 november a.s. gaat Hans Biesheuvel 
tijdens de eerste regionale ONL Bijeenkomst graag met vertegenwoordigers van de landelijke en lokale politiek én u in 
gesprek over de belangrijkste speerpunten voor een bloeiend ondernemersklimaat in Nederland. 

U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Programma

19.30 uur  Ontvangst met koffie aangeboden door ARCABO uit Nieuwleusen

20.00 uur Opening van de avond door gespreksleider 
  HERMAN ODINK, Senior Accountmanager, ABN AMRO

20.05 uur Welkomstwoord door TON DOHLE, Wethouder o.a. werkgelegenheid en 
  bedrijventerreinen, Gemeente Meppel

20.15 uur Bouwen aan een kompas voor een bloeiend ondernemersklimaat 
  in Nederland 
  HANS BIESHEUVEL, initiatiefnemer ONL voor Ondernemers 

20.30 uur PANELDISCUSSIE: ondernemerschap & politiek. 
  Samen werken aan o.a.
     het verbeteren van kredietverstrekking voor ondernemers
     het verminderen van lastenverlichting voor ondernemers
     het vereenvoudigen van complexiteit wet- en regelgeving voor ondernemers 
  HANS BIESHEUVEL en EDDY VAN HIJUM, Lid Tweede Kamer (woordvoerder o.a. financiën)

20.50 uur ONDERNEMERSDEBAT, in gesprek met deelnemers
  Bij ONL voor Ondernemers bepalen ondernemers zelf de koers. U wordt deze avond 
  ook uitgenodigd uw visie op ondernemerschap in Nederland en uw regio te delen met Hans 
  Biesheuvel en de overige sprekers.

21.45 uur Afsluiting met dankwoord door RENÉ DE HEER, Wethouder o.a. economie, vastgoed, verkeer & 
  recreatie, Gemeente Zwolle

22.00 uur Einde en informele nazit

Locatie
De Deel, Den Hulst 180 , 7711 GV Nieuwleusen

Organisatie
Gerard Waanders, ondernemer en ambassadeur ONL i.s.m. ONL.NL (email: diwabo@xs4all.nl)
 
Aanmelden
Wilt u erbij zijn? Dan stellen we het op prijs wanneer u zich aanmeldt. 
Klik hier of stuur een mail naar info@onl.nl met in de onderwerp regel 
Deelname ONL bijeenkomst 11 november en vermeld daarin uw naam 
en contactgegevens het aantal personen dat zal deelnemen. Hartelijk dank! 
an deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over ONL voor Ondernemers vindt u op www.onl.nl
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