Kunsten92: Kom naar de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda 21 januari Tivoli|Vredenburg

Uitnodiging: 21 januari 2019 om 13.00 uur

WERKCONFERENTIE ARBEIDSMARKTAGENDA
Naar het nieuwe normaal in de culturele en creatieve sector
Op maandag 21 januari gaan we aan de slag tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda in
Tivoli|Vredenburg, Utrecht. Samen werken we aan het nieuwe normaal: professionalisering, ruimte voor
ondernemerschap en een eerlijke beloning voor al die makers en mogelijk makers, kortom voor iedereen die
werkzaam is in de culturele en creatieve sector.
U heeft wellicht al vaker over de Arbeidsmarktagenda en/of de Fair Practice Code gehoord, maar u wilt weten wat alle
betrokkenen nu concreet aan het doen zijn? Of u bent in uw eigen organisatie volop bezig met deze onderwerpen,
maar u wilt uw ervaringen ook met anderen delen? En bent u na het Paradisodebat benieuwd naar het verdere
verloop?
Allemaal goede redenen om op maandag 21 januari naar de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda te komen in
Tivoli|Vredenburg, Utrecht. We geven een update waar we staan met de Arbeidsmarktagenda en laten mensen van
binnen en buiten reflecteren op de beweging die onze sector maakt. We gaan zeker niet alleen praten, maar ook
doen. Minister van Engelshoven zal aanwezig zijn bij de conferentie.

PROGRAMMA
Ontvangst door dagvoorzitter Ruben Maes
Openingsfilm van Yuri Veerman en Bob Mayata
Tafelgesprekken met de 'aanjagers' van de agendapunten (deelsessies)
Plenaire sessie
* Spreker: Derk Loorbach over de samenleving in verandering (Loorbach is directeur van Studio DRIFT en hoogleraar
sociaaleconomische transities aan de faculteit Sociale Wetenschappen | Erasmus Universiteit Rotterdam)
* Panelgesprekken
Panel 1: Perspectief op de veranderende arbeidsmarkt: de blik van buiten
Deelnemers: Mei Li Vos (Oprichter en bestuurder AVV), Henriëtte Prast (hoogleraar persoonlijke financiële planning
aan de Universiteit van Tilburg) en Bart Drenth (MKB Amsterdam)
Panel 2: Wat gebeurt er daadwerkelijk op de vloer: de blik van binnen
Deelnemers: Marene Elgershuizen (Platform voor Freelance Musici), Andreas Fleischmann (Theater de Meervaart)
en
Kevin de Randamie (Braenworks), Freek van den Bergh (fotojournalist).
Afsluiting
Borrel

PRAKTISCHE INFORMATIE & AANMELDEN
Maandag 21 januari, van 13.00  17.15 uur (+ borrel)
Tivoli | Vredenburg, Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht
Aanmelden kan via deze LINK
Kies een agendapunt door de filmpjes in het aanmeldformulier te bekijken. Bekijk hier alle filmpjes.
Lees meer over het ontstaan van de Arbeidsmarktagenda? Dat kan hier.
Heel graag tot 21 januari!

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Neem dan even contact met ons op.
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen of wenst u uw gegevens te wijzigen, klik dan op de
volgende link: Meld je aan voor Digitaal maandbericht Kunsten '92.
Reageren op deze nieuwsbrief: info@kunsten92.nl
Voor meer informatie: www.kunsten92.nl
Deze mailing is een uitgave van Kunsten '92
Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed
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