
  

Uitnodiging Zelandusdebat 
over werkgelegenheid 

 

Na de dramatische sluitingen van Zalco en Thermphos is de vraag op 
of de Zeeuwse industrie, die stamt uit de jaren ‘60 en ‘70, over haar 
hoogtepunt heen is. Is er nog een bloeiende toekomst voor de 
energie-intensieve bedrijven of moet de Zeeuwse economie meer 
divers worden? 

De bedreigingen voor de Zeeuwse economie zijn de laatste jaren uitvoerig uitgemeten: 
globalisering, vergrijzing, ontgroening en gedateerde fabrieken en bedrijven. Waar liggen de 
kansen en uitdagingen om de werkgelegenheid in Zeeland te behouden of zelfs te laten 
groeien? Hoe houden de Zeeuwen perspectief op duurzaam werk en hoe creëren we in 
Zeeland een arbeidsaanbod dat de Zeeuwse ondernemingen in staat stelt hun kansen optimaal 
te benutten? Het zevende Zelandusdebat gaat over werkgelegenheid. 

Op dinsdag 1 oktober 2013 organiseert Zelandus het debat over werkgelegenheid in Zeeland. 
Het debat vindt plaats in de Porgy & Bess aan de Noordstraat 52 in Terneuzen en begint om 
19:30 uur. Zaal open vanaf 19:15 uur. 

In het panel zitten Europarlementariër Judith Merkies (PvdA), de Zeeuwse FNV-bestuurder 
Koos de Meij, de Associate Human Resources Director van Dow Chemical Ed D’Hooghe en ERC 
Manager bij Yara en lid van de gemeenteraad Borsele Gijsbrecht Gunter (SGP-ChristenUnie). 

Naast de paneldiscussie aan de 
hand van prikkelende stellingen zal 
ook de zaal actief bij het debat 
worden betrokken. 

Het debat staat onder leiding van 
Pieter Vollaard van het 
Kenniscentrum Duurzaam 
Innoveren & Ondernemen van de 
HZ University of Applied Sciences. 
 
Om organisatorische redenen graag 
via zelandus@zeelandnet.nl 
aanmelden. Zelandus hoopt u 1 
oktober allen te mogen begroeten! 
 

Onder het motto 
‘PvdA: kennis & 
debat’ voert de 
PvdA gewest 

Zeeland een openbare 
debattenreeks over gemeentelijke, 
regionale, landelijke en 
internationale politieke 
vraagstukken. Zelandus is het 
pseudoniem van de in Vlissingen 
geboren Amsterdamse wethouder 
Wibaut. Hij gaf van 1914 tot 1931 
vorm aan het wethouderssocialisme 
in Nederland. 

http://www.zeeland.pvda.nl/general/Zelandusdebatten
https://maps.google.nl/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF-8&q=Porgy+%26+Bess&fb=1&gl=nl&hq=Porgy+%26+Bess&hnear=0x47c499eddc5a203d:0x88182e73f1865efb,Vlissingen&cid=0,0,16105562539923293883&ei=GVAkUtGRIYfDtQaY8IHwAQ&ved=0CJUBEPwSMAo
http://hz.nl/nl/werkenleren/Kennisdeling%20en%20samenwerking/Pages/Kenniscentra.aspx
http://hz.nl/nl/werkenleren/Kennisdeling%20en%20samenwerking/Pages/Kenniscentra.aspx
mailto:zelandus@zeelandnet.nl

