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Mainstage
Locatie: auditorium

17:15 – 17:45 UUR
MAATWERK HRM 
Spreker: Interactieve sessie met o.a. Anouk 
Hendrikx Afonso, eigenaresse maatwerk HRM

“A Perfect Match”
Het vinden van het juiste personeel is steeds 
moeilijker. Werving en selectie is kostbaar en toch 
vertrekken medewerkers soms weer snel. Hoe kan 
dat? En, is een betere match mogelijk? Ontdek hoe 
jij met sterke cultuurwaarden onderscheidend wordt 
op een overvolle arbeidsmarkt en zo een perfecte 
en duurzame match kunt maken. Vragen over jouw 
bedrijfscultuur kun je vooraf via
www.maatwerkhrm.nl/venlo-in-business stellen, we 
nemen deze mee in de sessie.

18:15 – 18:45 UUR
GEMEENTE VENLO
Spreker: Sonja Demandt (lid van het bestuur 
van de stichting duurzame bedrijventerreinen en 
onder andere expertise manager Duurzaamheid & 
Innovatie bij het LWV).
 
Bedrijventerreinen van de Toekomst - 
waarom maar vooral wat kan ik doen?
Stichting Duurzame Bedrijventerreinen bevordert 
de energie- en klimaattransitie door samen met 
ondernemers integrale oplossingen te ontwikkelen. 
Hierbij wordt zowel gewerkt aan duurzame 
energieopwekking en -besparing als aan het 
verbeteren van klimaatadaptatie en biodiversiteit. 
Een aantal koplopers maakt al zichtbaar hoe de 
energie- en klimaattransitie er op bedrijventerreinen 

uit kan zien. Graag vertellen wij hier meer over aan 
de hand van een aantal sprekende voorbeelden.

19:15 – 19:45 UUR
NLG BUITENKANSEN
Spreker: Gespreksleider Ivo Joosten gaat in 
gesprek met medewerkers van NLG Buitenkansen.
 
In gesprek over sociaal werkgeverschap in de 
praktijk - zo benut je het arbeidspotentieel 
dat er is.
Succesvol sociaal ondernemen is allesbehalve een 
trucje. Het vraagt om durf, grenzen verleggen en 
geduld. Maar het resultaat mag er dan zijn, blijkt uit 
het verhaal van NLG Buitenkansen. Want pure magie 
is wat je ziet gebeuren, als mensen voor wie dat niet 
vanzelfsprekend is in het groen de kans krijgen om 
‘gewoon’ mee te doen. En dan boor je als werkgever 
opeens een volledig nieuw potentieel van personeel 
aan.

Aanmelden voor bovenstaande sessies is niet 
nodig, als beursbezoeker heb je toegang tot het 
lezingenprogramma

Netwerkcafé
Locatie: bar Ello
In de sfeervolle bar Ello situeren we het Netwerkcafé 
van Venlo in Business.

16:30-17:30 UUR
MEET & MATCH TAFELGESPREKKEN
Kom tijdens Venlo in Business met andere 
beursbezoekers in contact tijdens Meet&Match 
tafelgesprekken. Ontdek in korte tijd wat je voor 
elkaar kunt betekenen en ga op effectieve wijze de 
dialoog aan. Powered by moderator René Luijten 

van ondernemersnetwerk BS Morgen.

Deelname is kosteloos en aanmelden kan via 
venlo-in-business.nl.

19:00 UUR
BIJEENKOMST MKB-LIMBURG
Netwerkbijeenkomst voor leden MKB-Limburg met 
aansluitend beursbezoek.

VIP-room
Locatie: Zaal de Gouden Leeuw
16:30 – 17:15 uur
Klantevent NLG Buitenkansen (alleen op 
uitnodiging)
19:00 – 19:45 uur
Maatwerk HRM – DNAlles! (alleen op uitnodiging)

EINDSHOW: FLEUR HUIJS
Locatie: Restaurant Zest
21:15 – 22:00 uur

Het ondernemersverhaal van Fleur Huijs, 
die enkele jaren geleden nog uitgeroepen 
werd tot Junior Venloos Voorname Vrouw. 
Dagvoorzitter Lucas Bremmers gaat met 
Fleur in gesprek. Meer info verderop in deze 
special!

AFSLUITENDE NETWERKBORREL
Locatie: Restaurant Zest
22:00 uur

De eindshow en afsluitende netwerkborrel zijn 
eveneens zonder aanmelding toegankelijk.

Dagvoorzitter Lucas Bremmers


