WERKEN IN
EEN DUURZAME ECONOMIE

Wij wensen u een inspirerende dag toe!
Paul de Beer
Frank Tros
Coen van Rij
Jos Mevissen

Inleiding
De transitie die we het komende decennium moeten doormaken naar een meer duurzame
economie zal niet zonder gevolgen blijven voor de arbeidsmarkt en de positie van werk in onze
samenleving. Banen in op koolstof gebaseerde sectoren zullen verdwijnen of zullen ingrijpend
veranderen als die sectoren overschakelen naar een meer duurzame productiewijze. In de
groeiende duurzame sectoren zullen nieuwe banen (‘green jobs’) ontstaan, waarvoor mogelijk
geheel andere kwalificaties nodig zijn. Tegelijkertijd is ook een andere transitie op de
arbeidsmarkt wenselijk, namelijk van laagwaardige, onzekere banen naar hoogwaardige,
duurzame banen. Hoe kunnen we zorgen dat beide transities op elkaar aansluiten en elkaar
versterken?
Het thema ‘Werken in een duurzame economie’ staat daarom deze keer centraal op de
Nederlandse ArbeidsmarktDag 2022.
Het doel van deze dag is om uitwisseling van actuele kennis en inzichten over arbeid tot stand te
brengen tussen wetenschap, beleid en praktijk. Op de conferentie vinden er daarom verschillende
sessies plaats waarin een staalkaart wordt geboden van recent Nederlands en Vlaams onderzoek
en waar beleidsinzichten naar uiteenlopende aspecten van arbeid worden besproken.

Uw voorzitter en sprekers
Jos Mevissen, voorzitter van de stichting NAD,
is vandaag uw dagvoorzitter.

Marjolein ten Hoonte, directeur Randstad Nederland.
Zij zal in de keynote speech ingaan op de uitdaging om de transitie naar
een duurzame economie te combineren met de kans op waardevol werk
voor zoveel mogelijk mensen.

Donald Pols, directeur van Milieudefensie.
Als afsluiting zal hij een column uitspreken over de relatie tussen de
transitie naar een duurzame economie en de arbeidsmarkt.

… en nog 34 sprekers in 12 thema-sessies.

Programma

09.15

Registratie en ontvangst

10.00

Opening door dagvoorzitter
dr. Jos Mevissen

10.15

Keynote:
Marjolein ten Hoonte
Directeur Randstad

11.00

Wissel zalen

11.15
•
•
•
•
•
12.30

Parallelsessies ingezonden papers (PS1)
1.1 Matching tussen vraag en aanbod
1.2 Werkgevers en arbeidsrelaties
1.3 Werken in de duurzame economie
1.4 Re-integratie

(Sorbonne)
(Stellenbosch)
(UVA-1)
(UVA-2)

Lunch

13.15
•
•
•
•
•
14.30

Parallelsessies ingezonden papers (PS2)
2.1 Sociale zekerheid en armoede
2.2 Regionale arbeidsmarkt
2.3 Coronacrisis en thuis werken
2.4 Kennis en scholing

(Sorbonne)
(Stellenbosch)
(UVA-1)
(UVA-2)

Middagpauze

14.45
•
•
•
•
•

Parallelsessies ingezonden papers (PS3)
3.1 De rol van de arbeidsorganisatie
3.2 Migranten en ouderen
3.3 Baanonzekerheid en loopbanen
3.4 De toekomst van het arbeidsmarktbeleid

(Sorbonne)
(Stellenbosch)
(UVA-1)
(UVA-2)

16.00

Eindafsluiting inclusief:
- Pitches en prijsuitreiking jongerenprijs
- Column door: Donald Pols, directeur Milieudefensie

16.30

Reflectie tijdens borrel

17.30

Einde

Sessie-indeling

Plattegrond Hotel Casa

Grote
zaal

Borrel
einde dag

Overige informatie

Kluisjes & garderobe
Er zijn GEEN kluisjes aanwezig bij Hotel Casa. Eventueel kunnen uw spullen wel in een
afgesloten ruimte worden gelegd.
Er is een garderobe aanwezig, maar zonder bewaking.
Papers
Papers zijn opvraagbaar door een mail te sturen naar secretariaat@arbeidsmarktdag.nl
Bereikbaarheid & parkeren Hotel Casa
Hotel Casa Amsterdam is dichtbij de ringweg A10 gelegen, en daardoor gemakkelijk te
bereiken per auto. Hotel Casa heeft haar eigen ondergrondse parkeergarage. Als de garage
onverwachts vol is, zijn er genoeg mogelijkheden om te parkeren aan de straat.
Kosten max. € 25.- per dag
Nood en vragen
In geval van calamiteiten kunt u vragen naar Linda den Os of het melden bij de receptie van
Hotel Casa.
Voor praktische vragen kunt u ook bij Linda en haar collega’s Leonie Jansen en
Juliette van Dijk terecht. Allen zijn herkenbaar aan hun NAD-badge.

Sponsors
De Nederlandse ArbeidsmarktDag 2022 kwam tot stand met ondersteuning van:

