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In deze nieuwsbrief:


RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen verhuist!




Diversiteit werkt!
Terugblik op 'West4Work'




DUOday 2016: Durf jij een Duootje doen?
RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen wenst u een schitterend en gezond
2016 toe!

RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen verhuist
Op vrijdag 11 en maandag 14 december 2015 verhuist het RESOC/SERR-team met hebben en houden
naar een nieuwe stek. We zullen die dagen moeilijk bereikbaar zijn via e-mail.
Vanaf 15 december kan je ons vinden op de site van het Huis van de Voeding, Spanjestraat 141, 8800
Roeselare. Onze telefoonnummers blijven dezelfde. Vergeet ons nieuw adres niet aan te
passen in je adressenbestand!

Diversiteit Werkt!
In 2015 dienden 30 ondernemingen uit Midden-West-Vlaanderen in op de subsidiemaatregel
‘Loopbaan- en Diversiteitsplan’ met het oog op het implementeren van een duurzaam
personeelsbeleid met aandacht voor kansengroepen. Hiermee valt spijtig ook het doek over de
succesvolle diversiteitswerking die, in de schoot van RESOC/SERR, samen met diverse structurele
partners werd uitgebouwd. De voorbije 12 jaren werden in de regio Midden-West-Vlaanderen meer
dan 330 plannen begeleid door de projectontwikkelaars Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit en
dit zowel bij lokale besturen,social profit organisaties als profit bedrijven.
We danken iedereen voor de fijne samenwerking en zijn ervan overtuigd dat de diversiteitsgedachte
in vele ondernemingen verder zal leven!

Met meer dan 500 deelnemers, een pak boeiende sprekers en interessante standhouders
blikken wij tevreden terug op WEST4WORK

De West-Vlaamse SERR’s, POM West-Vlaanderen en VDAB
organiseerden samen WEST4WORK, het
arbeidsmarktsymposium voor werkgevers en het
middenveld. Vives Kortrijk was the place to be op 3
november 2015.
Onze samenleving evolueert snel en ingrijpend. Dat heeft
een grote invloed op de arbeidsmarkt en hoe we met werk
omgaan. Aan de hand van diverse workshops en
seminaries, een infomarkt en een symposium gingen we
dieper in op slimme loopbanen, werkbaar werk voor
iedereen en wat de zesde staatshervorming voor onze
(West-)Vlaamse arbeidsmarkt betekent.
Wij maken u tenslotte nog graag attent op volgende info:




Sfeerbeelden en presentaties van de workshops, seminaries en het symposium zijn
beschikbaar via www.west4work.be
Een overzicht van alle aanwezige standhouders van de infomarkt (met link naar hun website)
kan u hier terugvinden.
Deelnemers van workshop 7 en 14, het (nieuwe) arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid in
vogelvlucht, kunnen met hun vragen terecht bij staatshervorming@vdab.be

DUOday 2016: Durf jij een duootje doen?
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. 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 24 maart 2016.
Interesse om als bedrijf deel te nemen? Surf dan naar de Duodaywebsite, klik op deelnemen en vul
het inschrijvingsformulier in.

RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen wenst u een schitterend en gezond 2016 toe!

OPGELET NIEUW ADRES: 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

