Nieuwsflits RESOC Midden-West-Vlaanderen: 12 mei 2017
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Veel bedrijven en organisaties ondervinden moeilijkheden om de juiste mensen met de gepaste
competenties en attitudes aan te trekken en te houden. Dit fenomeen heeft veel te maken met de
krapte op de (West-Vlaamse) arbeidsmarkt. Voor iedere 100 werknemers die komende jaren met
pensioen gaan, komen er immers maar 72 in de plaats. The war for talent zal dus alleen maar heviger
worden. Het is duidelijk in ieders belang dat we elk talent ontwikkelen. De verschillende vormen van
werkplekleren kunnen hier mee een oplossing bieden voor werkgevers, werkzoekenden maar ook voor
mensen die een job hebben. Daarnaast brengt iedere vorm van werkplekleren opleiding en werkvloer
dichterbij en zet het beleid hier meer en meer op in.
De West-Vlaamse RESOC's, Diverscity, POM West-Vlaanderen en VDAB nodigen u uit op de tweede
van vijf WEST4WORK-sessies in 2017.
Programma
13:00 Onthaal
13:15 Verwelkoming
Door dhr. Geert Vanden Broucke, burgemeester Nieuwpoort

’Waarom ook uw organisatie op een andere manier talent zal moeten zoeken,
vinden en houden’

Door dhr. Bert Boone, algemeen directeur Compaan & dagelijks bestuurder
Werkplekarchitecten

14:00 Keuze uit:



4 workshops (45'): Werkplekleren via mobiele opleidingen | Tijdelijke Werkervaring & Art.
60 | Tips & Tricks voor mentoren | Werkplekleren: win³
1 seminarie (90'): Duaal als ideaal? Ook voor een lokaal bestuur?

15:00 Pauze
15:15 Keuze uit 3 workshops (45'):


Coaching on the job om talenten te ontdekken en te houden. | Hoe integreer ik
werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? | Piloteren met duaal leren in
een technische werkomgeving.

16:30 Arbeidsmarktsymposium 'Mijn baas kiest voor mijn talent’
Door dhr. Luk Dewulf, talentcoach
17:30 Netwerkreceptie & themamarkt
Praktisch




Donderdag 8 juni 2017 @ CC Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14, Nieuwpoort
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
• Kust: Werkbaar werk in de horeca | 25 september 2017, Oostende
• Noord-West-Vlaanderen: Zorg voor werkbaar werk! | 31 oktober 2017, Brugge

---Terug naar overzicht---
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Bezoek ons ook op Facebook

