Nieuwsflits 12 januari 2015
In deze nieuwsbrief:




Conferentie voor Land- en Tuinbouw en Sierteelt, Aalter, 5 februari 2015
Ideeënbeurs: "Levensfasen en welbevinden op het werk", 15 januari 2015

Uitnodiging Conferentie voor Land-en Tuinbouw en Sierteelt, Aalter, 5 februari 2015
Op 5 februari 2015 organiseren RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen en RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde de tweede editie
van de 'Conferentie voor Land-en Tuinbouw en Sierteelt' te Aalter. Thema dit jaar is duurzame energie.

Een drukversie kan u hier downloaden.
Inschrijven is gratis en kan via dit online formulier.
Meer info: julie.verhooghe@west-vlaanderen.be

Ideeënbeurs: "Levensfasen en welbevinden op het werk", 15 januari 2015
Langer werken, het wordt van ons allen verwacht. Van de pas afgestudeerde werkstarter tot de werknemer aan de vooravond van zijn
pensioen: langer werken heeft gevolgen voor alle levensfasen. Maar willen we langer kunnen werken, dan moeten we er met z’n allen
(werkgevers, leidinggevenden en medewerkers zelf) voor zorgen dat het werken duurzamer wordt, dat het welzijn op het werk - in
iedere levensfase - centraal komt te staan.
Welke welzijnsnoden hebben medewerkers van verschillende levensfasen? Hoe begeleidt u een intergenerationeel team tot betere
samenwerking? Hoe komen tot een levensfasebewust personeelsbeleid? Hoe ervoor zorgen dat medewerkers met goesting levenslang
werken?
Kom inspiratie opdoen, van gedachten wisselen met collega’s en tools en tips ontdekken op deze unieke beurs.
•
Loop langs bij de 20 standhouders die hun aanpak voorstellen van levensfasebewust personeelsbeleid, samenwerken van
generaties in team, welzijn op het werk,…
•
Neem deel aan een van de 11 workshops
•
Kom luisteren naar een van de 28 presentaties en getuigenissen
Programma:
• 10u: Onthaal en inleiding
• 10u30 – 16u:
o vrij bezoek aan 20 stands
o doorlopend meer dan 10 workshops (1u) en een 30-tal presentaties en getuigenissen (30min)
Het gedetailleerde programma kan u hier vinden.
Waar? FOD P&O, Wetstraat 51, 1040 Brussel
Wanneer? Donderdag 15 januari 2015 van 10u tot 16u
Voor wie? HR-, P&O- & welzijn specialisten, leidinggevenden en ieder die geïnteresseerd is in het thema
Hoe inschrijven? Deelname is gratis. We vragen je wel om het inschrijvingsformulier in te vullen. We vragen u uitdrukkelijk om ons zo
snel mogelijk te verwittigen als je toch verhinderd bent.
Documentatie? De presentaties zullen hier ter beschikking zijn.
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