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Daar steek je wat van op!

Paul van Vuuren
Lid hoofddirectie VDL Groep

Frank van Gool
CEO OTTO Work Force en KAFRA Housing

Over de arbeidsmarkt, de levertijden,
de oorlog, prijsstijgingen en de automatisering.
Voor welke uitdagingen staan we?

Over de arbeidsmarkt, de arbeidsmigrant,
de oorlog en de bijbehorende huisvestiging!
Wat kunnen we verwachten?

>>

Hoe ziet onze arbeidsmarkt
er de komende jaren uit?  

Georganiseerd door:



Daar steek je wat van op!

16.30 uur

17.00 uur

17.35 uur

18.15 uur

19:00 uur

20.00 uur

± 21.00 uur

U kunt zich tot maandag 9 mei 2022
aanmelden via www.nu-aanmelden.nl

Aan deze bijeenkomst zijn géén
kosten verbonden.
Let op: vol = vol

Locatie
DOK6
Raadhuisplein 6
5981 AT  Panningen

Inloop met ko�e en een versnapering

Gastspreker Dhr. Frank van Gool, CEO
van OTTO Work Force en KAFRA Housing.

Gastspreker Dhr. Paul van Vuuren
hoofddirectielid van VDL Groep

Pauze met een hapje en drankje

1e Ronde tafeldiscussie onder leiding
van Ivo Joosten met Dhr. Hans Aerts
(directeur Cluster Economie en Technologie
van ROC Gilde Opleidingen)
en de beide gastsprekers.

2e Ronde tafeldiscussie met lokale
ondernemers uit de techniek, retail,
horeca en de agrarische sector.

Afsluiting o�ciële gedeelte
Aansluitend een netwerkborrel met
een muzikale omlijsting.

Einde netwerkborrel

Programma 23 mei 2022

Aanmelden
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Georganiseerd door:

Over Frank van Gool
OTTO Work Force werd In 2000 opgericht door Frank 
van Gool en groeide uit tot de grootste internationale 
arbeidsbemiddelaar in Europa, met in Nederland 
alleen al 16.000 medewerkers. Frank van Gool neemt 
zijn verantwoordelijkheid voor de verbetering van de 
positie van arbeidsmigranten in Nederland door de 
oprichting van het Kenniscentrum Arbeidsmigranten 
en KAFRA Housing, dat ‘Roemer proof’ onderdak biedt 
aan inmiddels ruim 3000 internationale werknemers.

Over Paul van Vuuren
Na 37 jaar ING Bank maakt Paul van Vuuren (1958) 
eind 2017 de overstap naar VDL Groep. Voor het 
industriële familiebedrijf (105 bedrijven in 19 landen 
met ruim 15.000 medewerkers) gaat hij aan de slag als 
algemeen-directeur bij autofabriek VDL Nedcar in 
Born. Sinds 2021 is Paul lid van de hoofddirectie van 
VDL Groep. Vanuit kracht door samenwerking richt hij 
zich vooral op het versterken van de brede mobiliteits-
propositie van de bedrijvengroep.


