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HOTEL IBIS

Van 4 mei tot 1 oktober
vertrekt vanaf steiger 14
achter A’dam CS de
Zaanhopper. Iedere dag
van 11:00 tot 18:00 uur
binnen een half uur bij
LAB-44. Voor meer info
en de dienstregeling:
varenindezaanstreek.nl

ZAANHOPPER

achtersluis
communicatie@de-corner.nl
polder

Eventuele wijziging van contactpersoon e/o adresgegevens, graag mailen naar:

vijfhoek
park
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Wib

• Na ± 70 meter, schuin linksaf Middenweg volgen.
• Na ± 150 meter treft u LAB-44.

N.B. Met de auto kunt u niet via de Hemkade of de Havenstraat. Dat kan wél met de ﬁets...

U kunt gratis parkeren in de directe omgeving.

VANAF AFSLAG S118 (A8 a’dam - alkmaar)
• Ga richting Zaandam, doorrijden tot aan grote kruising.
• Brug over en bij verkeerslichten linksaf (S152) richting Hempont.
• Bij rotonde linskaf richting Hembrugterrein (Artillerieweg).
• Na ruim 300 meter schuin rechtsaf (Draaibank).
• Doorrijden tot aan T-splitsing, linksaf naar Middenweg.
• Na ± 70 meter, schuin linksaf Middenweg volgen.
• Na ± 150 meter treft u LAB-44.

VANAF Zaandam
Deze Cornerbijeenkomst vindt plaats
inde S152 richting Amsterdam.
• Volg
• Bij grote kruising met S150 rechtdoor richting Hempont.
Restaurant LAB-44, op het Hembrugterrein,
• Bij rotonde linskaf richting Hembrugterrein (Artillerieweg).
• Na ruim 300 meter schuin rechtsaf (Draaibank).
De Middenweg 44 Zaandam.
• Doorrijden tot aan T-splitsing, linksaf naar Middenweg.

S150

KEUKENLOODS

S152

ZAANDAM

Jachtenlaan 66, 1503 HW Zaandam
T 075-6173555 – M 06-29303096

Scherpe blik
op de eigen regi
o

Bij Restaurant L AB
-4
op het Hembr ugter 4
rei n

Kom samen met uw (zakelijke) partner
en/of collega gezellig netwerken op
de 235ste Cornerbijeenkomst

UITNODIGING
donderdag 14 september 2017
Volgende bijeenkomsten

donderdag 19 oktober 2017

dinsdag 7 november 2017*

* 29ste Zaanse Ondernemersdag

14 september 2017
Scherpe blik op de eigen regio

Leefomgeving
schappij. Hoe groot is de sociale cohesie
in

Frits Oevering, regionaal-economisch onderzoeker RaboReseach Nederland

PROGRAMMA
14 SEPTEMBER 2017

Bij leefomgeving gaat het over de maatde

Zaanstreek?

Hoeveel

17.00 – 17.30 uur
Ontvangst

contact

hebben mensen met hun buren? Hoeveel
mensen zijn langdurig werkloos? In welke

Hoe ziet de Zaanstreek eruit in relatie tot zijn omgeving? Wat is het relevante achterland

mate nemen vrouwen en allochtonen deel aan het arbeidsproces?

voor de Zaanse ondernemers? Wat is de positie en rol van de Zaanstreek binnen Groot-

Hoeveel mensen bieden zich aan als mantelzorger of vrijwilliger?

Amsterdam? En wat zijn de (economische en demografische) verwachtingen voor het
gebied? Wanneer u als ondernemer het antwoord op deze vragen weet, kunt u uw klanten

Het juiste uitgangspunt voor beleid

beter bedienen en uw marktkeuzes meer stringent maken. Tijdens onze Cornerbijeen-

Aan de hand van de uitkomsten van de regioscan kun je met ver-

komst van 14 september praat Frits Oevering, regionaal-economisch onderzoeker Rabo-

schillende partijen in de regio kijken naar de kansen en uitdagingen

Reseach Nederland, u helemaal bij zodat u het najaar met de juiste kennis kunt beginnen!

die je voor de toekomst wilt verzilveren. Dat vraagt volgens Frits
Oevering om de juiste beleidskeuzes: “Als we binnen de Zaanstreek

Om een actieve bijdrage te leveren aan het oplossen van lokale vraagstukken heeft de

kijken naar Zaanstad, dan krijgt deze vaak het etiket ‘grote stad’

Rabobank de regioscan ontwikkeld. Het doel van de regioscan is regionale problemen,

opgeplakt. Stedelijkheid roept doorgaans onder meer beelden op

uitdagingen en kansen zichtbaar maken. De regioscan kijkt naar onderwerpen die van

van grote drukte, jonge inwoners en grote dynamiek. Grote steden

invloed zijn op welzijn en welvaart in de regio Zaanstreek. Wat springt eruit? Waarin wijkt de Zaanstreek

vervullen op het gebied van werkgelegenheid en voorzieningen

af van de landelijke cijfers? Het gaat hierbij om de kenmerken van de regio aan de hand van drie dimensies:

aanbod bovendien een belangrijke rol voor hun omgeving. Als we

verdienvermogen, levensloop en leefomgeving.

Zaanstad

Frits Oevering

spiegelen

aan

deze

kenmerken

van

een

(grote)

stad, hoe ziet onze gemeente er dan uit? Waar speelt het dagelijkVerdienvermogen

se leven van onze inwoners zich eigenlijk af? En welk gebied binnen

Verdienvermogen gaat over de economische situatie van de Zaanstreek. Is de economie gegroeid? Wat

onze regio is voor het bedrijfsleven relevant? Oftewel, heeft het wel

zijn de verwachtingen? Welke sectoren zijn oververtegenwoordigd? Zijn er initiatieven nodig om de lokale

zin om Zaanstad en de Zaanstreek als uitgangspunt te nemen voor

werkgelegenheid ook in de toekomst op peil te houden?

onze discussie en voor beleid? Of moeten we het over een andere boeg
gooien?”.

Levensloop
Hierbij kijkt de regioscan naar onderwerpen die impact hebben op het verloop van iemands leven. Hoe

Frits Oevering neemt u donderdag 14 september graag mee in de uit-

ontwikkelt de woningmarkt zich? Is er veel aanbod van zorg? Houdt het zorgaanbod gelijke tred met de

komsten van de Zaanse regioscan. De regioscan fungeert vervolgens

vergrijzing of is mantelzorg nodig van de kinderen die in de buurt wonen. Hoe gaan zij dat combineren

als het vertrekpunt voor een inhoudelijke discussie over de Zaanstreek;

met hun baan? De regioscan kijkt ook naar de demografie. Is er sprake van krimp of groei? Om wat voor

doet u mee? Samen met uw (zakelijke) partner en/of collega bent u van

huishoudens gaat het?

harte uitgenodigd.

17.30 – 17.40 uur
Opening door de voorzitter
17.40 – 18.00 uur
Actualiteiten
18.00 – 18.40 uur
Presentatie door
Frits Oevering
Vragen stellen en discussie
18.40 – 18.45 uur
Afsluiting door de voorzitter
18.45 – 20.30 uur
Tijdens de uitgeserveerde
maaltijd heeft u volop de
gelegenheid om te netwerken.
LAB-44 menu € 15,00
Een exclusief LAB-44 menu,
excl. drankjes. De hapjes
worden u aangeboden door
De Corner.

Andere locatie!
Voor deze Cornerbijeenkomst zijn wij van harte
uitgenodigd in het unieke
pand van Restaurant
LAB-44, op het Hembrugterrein, De Middenweg 44
Zaandam. Zie route op de
achterkant.

Hét netwerk voor bestuurlijk en ondernemend Zaanstreek

Kijk voor meer informatie op www.de-corner.nl

