
 

Het Talentproject nodigt u van harte uit voor de themabijeenkomst: 

“““TTTaaallleeennnttt   iiinnn   hhheeettt   MMMKKKBBB”””   

met als hoofdspreker Loek Hermans, voorzitter MKB Nederland  

TTTaaallleeennnttt   iiinnn   hhheeettt   MMMKKKBBB   
 

Het Talentproject koppelt excellente studenten aan experts uit het bedrijfsleven in  

meester-gezelrelaties. Op deze manier maken talenten van HBO’s en universiteit  

kennis met het MKB en met wat het MKB te bieden heeft. In deze bijeenkomst willen  

we graag ingaan op het belang van talent voor het MKB en op welke wijze deze jonge  

mensen in contact kunnen worden gebracht met MKB-organisaties. 

 

  

Tijdens de bijeenkomst zal worden gesproken door Loek Hermans, voorzitter van MKB 

Nederland. Hij zal zijn visie op het thema van de bijeenkomst geven. Aansluitend zal 

tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking van het Talentproject het beste meester-gezelpaar  

van lichting drie bekend worden gemaakt. Als afsluiting van de bijeenkomst zal een  

forumdiscussie plaatsvinden waarin mensen uit het bedrijfsleven en het onderwijs  

samen met deelnemers aan het Talentproject over het thema zullen discussiëren. 

De bijeenkomst wordt geleid door Prof. dr. Henk Sol, decaan faculteit Bedrijfskunde 

Rijksuniversiteit Groningen. 

 

 

 

WWWaaaaaarrr   eeennn   wwwaaannnnnneeeeeerrr   
 

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op: 

Datum:                donderdag 1 juni 2006 

Tijd:                                  15:00 tot 18.00 

Locatie:     Van der Valk Hotel Drachten 
                 Zonnedauw 1,  9202 PE Drachten 

                   Telefoonnummer:   0512 - 520705 

 

 

PPPrrrooogggrrraaammmmmmaaa      
 

Het programma van de bijeenkomst “Talent in het MKB” ziet er als volgt uit:  

   
14.45-15.00    Ontvangst   met koffie/thee  
 
15.00-15.15             Opening 
                                door Prof. dr. H.G.Sol (decaan faculteit Bedrijfskunde, RuG)  
 
15.15-15.35     Toespraak 

                                door Drs. L.M.L.H.A. Hermans (voorzitter MKB Nederland) 
 
15:35-16:00 Prijsuitreiking lichting 3 van het Talentproject 

                                door Drs. L.M.L.H.A. Hermans (voorzitter MKB Nederland) 

                                        Drs. L. Dijkema, voorzitter van de jury (voorzitter VNO-NCW 

                                        Noord en directeur Koninklijke van Gorcum) 

 Genomineerde meester-gezelparen: 

                                1. Essent 

                                2. Jet Stream 

                                3. PeoplePro 

                                4. TNO ICT 

                                5. Blauwe Lint 

                                6. ARGO 

                                7. Intervema 

                                8. TOP 

                                9. AMa (buiten mededinging) 

 

16.15-17.00 Forumdiscussie - Talent in het MKB  
Deelnemers aan deze discussie zijn vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven en de kennisinstellingen en deelnemers aan het 
Talentproject 
                

17.00-18.00 Afsluiting   en borrel 
  

  

 



 

IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiieee   
 

Locatie 
De locatie is zowel met de auto als met openbaar vervoer goed bereikbaar. Bij uw  

bevestiging ontvangt u een routebeschrijving.  

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via het bijgevoegde antwoordformulier. Deze kunt u sturen  

naar Q-modus BV, Zernikelaan 6, 9747 AA te Groningen. 

U kunt ook gebruikmaken van het digitale antwoordformulier dat u heeft ontvangen.  

Deze kunt u ook downloaden via de website www.talentproject.nl. Het ingevulde  

digitale formulier kunt u sturen naar m.jongsma@q-modus.nl. 

Zodra uw aanmelding bij ons verwerkt is, ontvangt u een bevestiging en een  

routebeschrijving. Aanmelden is mogelijk tot 27 mei 2006. 

 

Meer informatie?  

Meer informatie over deze bijeenkomst en over het Talentproject vindt u op  

www.talentproject.nl. Hier kunt u ook informatie vinden over de genomineerde  

meester-gezelparen en over de prijs waarop zij kans maken. 

 

Vragen 

Hebt u vragen naar aanleiding van deze uitnodiging, neemt u dan contact op: 

Q-modus BV 

Zernikelaan 6 

9747 AA Groningen 

050-3638839 

 nl.modus-q@jongsma.m 

 

WWWeee   hhhooopppeeennn   uuu   ttteee   kkkuuunnnnnneeennn   bbbeeegggrrroooeeettteeennn   oooppp   111   jjjuuunnniii!!!   

AAAnnntttwwwoooooorrrdddfffooorrrmmmuuullliiieeerrr   
 

Deelnemergegevens :  

Voorletters en achternaam:                                                                    □ m    □ v 

 

Titel:                                                                                              

 

Bedrijf:                                                                                             

 

Functie:                                                                                                 

 

Adres:                                                                                                 

 

Postcode:                                                      Plaats:                                       

 

Telefoonnummer:                                                                                            

 

E-mailadres:                                                                                                  

  

□ Ik meld mij aan voor de bijeenkomst op donderdag 1 juni! 

 □ Ik ben helaas verhinderd  

 

Vervoer  

Ik kom met het openbaar vervoer (aankruisen wat van toepassing is) 

(i.v.m. routebeschrijving)  

 □ ja         □ nee   

  


