Nieuwsbrief RESOC Midden-West-Vlaanderen: 23 februari 2017
In deze nieuwsbrief:






Samenscholen met RTC, Zeebrugge, 7 maart 2017
Denk mee aan de B(r)ouw Challenge, 18 maart 2017
Projectoproep 'Nederlands oefenen' - Infosessie Kortrijk, 23 maart 2017
West4Work: Maak van je werk een sterk merk, Harelbeke, 28 maart 2017
DUOday: Doedag voor mensen met een arbeidsbeperking, 30 maart 2017

Samenscholen met RTC, Zeebrugge, 7 maart 2017

Op dinsdag 7 maart 2017 slaat RTC zijn anker uit in Zeebrugge voor het jaarlijkse netwerkevent.
RTC zal voortaan meer op binnenwateren varen en vist daarbij graag naar jullie mening.
Interactie is de rode draad doorheen deze avond waarop we graag een visje smijten over enkele
nieuwe concepten die in de steigers staan.
Programma









16.00 uur: Onthaal
16.30 uur: Verwelkoming Bram Lievrouw, voorzitter RTC West-Vlaanderen
16.35 uur: RTC viste in lokale vijvers en deelt zijn vangst Ann Bulcaen, coördinator RTC WestVlaanderen
17.00 uur: Alternatieve samenwerkingsvormen tussen onderwijs en arbeidsmarkt - Hilde
Crevits, Vlaams Minister van Onderwijs en Vorming
17.15 uur: Onderwijs en VDAB, een sterke tandem - Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder
VDAB
17.30 uur: Interactieve Q&A op basis van vragen uit het publiek
18.00 uur: Demonstratie van de scheepssimulator varen zonder nat te worden op de digitale
zee
18.15 uur: Netwerkreceptie

Datum
Dinsdag 7 maart 2017 van 16.30 tot 19.30 uur
Onthaal vanaf 16.00 uur
Locatie
VDAB Maritieme Opleidingen
Lanceloot Blondeellaan 9
Zeebrugge
routebeschrijving
Inschrijven
Deelname aan dit event is gratis.
Inschrijven kan tot en met 23 februari 2017 via het inschrijfformulier

Breng zeker uw smartphone mee!

---Terug naar overzicht---

Denk mee aan de B(r)ouw Challenge, 18 maart 2017
Wa's da?
De B(r)ouw Challenge is een tweedaags ontwerpatelier (zaterdag 1 en zondag 2
april) voor een mix van studenten architectuur, monumentenzorg, sociaalcultureel werk, business- en communicatiemanagement. In teams bedenken ze
een nieuwe invulling voor de oude, leegstaande brouwzaal van de brouwerij
Rodenbach. Experten begeleiden hen in hun creatieve ideeën die ze op het einde
van het weekend voorstellen aan een vakjury. Met dit initiatief willen we het
potentieel van deze brouwzaal onder de aandacht brengen. Belangrijk daarbij is
dat de studenten ook in dialoog gaan met de buurtbewoners.
Ben je Roeselarenaar? Kom naar het infomoment op zaterdag 18 maart 2017 vanaf 14.00
uur in het Huis van de Voeding! Samen met de studenten krijg je een inkijk in deze unieke site.
Enkele interessante sprekers vertellen je meer over de geschiedenis en mogelijke herbestemming van
dit industrieel erfgoed. We eindigen met een rondleiding in de oude brouwzaal zelf. Plaatsen zijn
beperkt en inschrijven kan via astrid@bienet.be

---Terug naar overzicht---

Projectoproep 'Nederlands oefenen' - Infosessie Kortrijk, 23 maart 2017
In februari 2017 lanceert het Agentschap Integratie en Inburgering een projectoproep rond
‘Nederlands oefenen’. Dit gebeurt in samenwerking met Atlas Antwerpen, In-Gent, Huis van het
Nederlands Brussel en vzw ‘de Rand’. Samen zoeken ze inspirerende projecten die anderstaligen
helpen om Nederlands te leren. In maart zijn er infosessies voor organisaties die een projectvoorstel
willen indienen.
Inspirerende initiatieven
De voorbije jaren waren er veel interessante initiatieven rond oefenkansen Nederlands voor
anderstaligen. Zoals een OCMW dat een conversatiegroep voor vluchtelingen organiseert in het lokaal
opvanginitiatief. Of hoe in een andere gemeente Vlamingen en anderstalige inwoners ‘taaltandems’
vormen. Nu biedt het Agentschap Integratie en Inburgering samen met Atlas Antwerpen, In-Gent,
Huis van het Nederlands Brussel en vzw de Rand kansen om dit aanbod te versterken.
Projectoproep
De oproep richt zich tot projecten die de bestaande methodieken rond oefenkansen verbeteren,

verspreiden en duurzaam maken. Anderzijds mikt men op vernieuwende projecten die andere
organisaties kunnen inspireren.
Oefenkansen kan je overal creëren. Daarom richt de oproep zich naar bijna alle organisaties en
verenigingen die rond dit thema willen werken. Enkel feitelijke verenigingen en de formele aanbieders
van cursussen Nederlands als tweede taal kunnen zelf geen aanvraag indienen.
De oproep staat open tot en met 30 april 2017. Per project kan je tot 50.000 euro subsidie aanvragen.
Wil je meer uitleg over de projectoproep?
Kom dan op 23 maart 2017 naar de infosessie voor West-Vlaanderen in het stadhuis te Kortrijk. Je
krijgt er algemene informatie over de projectoproep, toelichting bij het financiële luik en specifiek
regionale informatie met goede praktijkvoorbeelden. Er is ook ruimte om te netwerken.
Meer info: www.integratie-inburgering.be/nederlands-oefenen

---Terug naar overzicht---

West4Work: Maak van je werk een sterk merk, Harelbeke, 28 maart 2017

Hoeveel mensen vertrekken ’s morgens naar het werk met de gedachte: “Yes, another day at work!”?
Nochtans, je werk maakt of kraakt je merk, vandaag meer dan ooit. Het werkgeversimago wordt
steeds belangrijker bij de zoektocht naar medewerkers. Maar inzetten op aantrekkelijke tewerkstelling,
hoe begin je daar aan?
De West-Vlaamse RESOC's, Diverscity, POM West-Vlaanderen en VDAB nodigen u uit op de eerste van
vijf WEST4WORK-sessies in 2017.
Programma
13:00
13:30
15:15
16:00
17:30

Onthaal
Keuze uit 10 workshops
Pauze & infomarkt
Arbeidsmarktsymposium ‘Maak van je werk een sterk merk.'
Jan Seynhaeve | Dieter Vyncke | Frank Van Massenhove
Netwerkreceptie & infomarkt

Praktisch




Dinsdag 28 maart @ CC Het Spoor, Eilandstraat 6, Harelbeke
Deelname is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt: gelieve tijdig in te schrijven.
Meer info: website van WEST4WORK

Noteer alvast ook de volgende sessies van de West4Work Arbeidsmarkt Roadshow
• Westhoek: Talent ontwikkelen op de werkvloer?! Een win-win! | 8 juni 2017, Nieuwpoort
• Midden-West-Vlaanderen: Duurzaam & werkbaar loopbaanbeleid | 26 juni 2017, Roeselare
• Kust: Werkbaar werk in de horeca | 25 september 2017, Oostende
• Noord-West-Vlaanderen: Zorg voor werkbaar werk! | 31 oktober 2017, Brugge

---Terug naar overzicht---

DUOday: Doedag voor mensen met een arbeidsbeperking, 30 maart 2017
De DUOday, een initiatief van GTB in samenwerking met diverse andere partners, is een doedag voor
personen met een arbeidsbeperking.
Het concept is eenvoudig: een bedrijf zet op DUOday voor één dag zijn deuren open voor een
werkzoekende die omwille van een beperking van zintuigelijke, lichamelijke, psychische of
verstandelijke aard moeilijker de weg vindt naar een job. Die vormt dan samen met één van de
werknemers een duo.
Deze duobaan voor één dag betekent voor beiden een echte opportuniteit: Werkgevers
maken kennis met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van de werkzoekende met een
arbeidsbeperking. De werkzoekende krijgt de kans om zijn talenten te tonen en kan zijn/haar beeld
van een bepaalde job toetsen aan de realiteit.
De DUOday vindt plaats op 30 maart 2017.
Interesse om als bedrijf deel te nemen? Surf dan naar de Duodaywebsite, klik op deelnemen en vul
het inschrijvingsformulier in.

---Terug naar overzicht---

RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen
Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
T 051 27 55 56
E resoc.middenwvl@west-vlaanderen.be
W www.midwest2020.be

Bezoek ons ook op Facebook

