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MIDWEST Masterclass: Toekomstverkenning als basis voor strategische besluitvorming en business development??!!,
22 april, Roeselare
Laatste kans om in te schrijven, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
De wereld verandert sneller dan ooit. Onze omgeving wordt steeds dynamischer, complexer en concurrentiëler. Bedrijven, organisaties
en overheden moeten zich zien te handhaven en meebewegen in dit veranderlijke speelveld. Kunnen inspelen op relevante trends en
het hebben van een gedegen beeld van de toekomst zijn hierbij dan ook onontbeerlijk.
RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen organiseert daarom een masterclass die ingaat op hoe toekomstverkenning en scenarioplanning
je kunnen helpen bij het beheersbaar maken van een onzekere toekomst, bij het nemen van strategische beslissingen en hoe je
'business opportunities' kan verzilveren vanuit een trendverhaal.

Een deel van het programma is in het Engels.
Programma
13u00 Inloop
13u30 Welkomstwoord:"Branding": De trendy sleutel tot een sterke strategie
Brigitte Smessaert, Coördinator RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen
13u45 The future is hidden. Trends and alternative futures
Tom Palmaerts, Trendwatcher & Partner @ Trendwolves
14u30 Planning for the Future
David Beurle, CEO Future iQ Partners
- Time to play: The Future Game
Toelichting en instructies in het Engels, groepsoverleg in het Nederlands
- Back to today: Reflections and debriefing
- Time to map your network: The 'Social Network Analysis-tool'
Toelichting in het Engels
16u30 "Trends are useless if you don't know how to translate them". Van trend naar succesvolle implementatie:
Case: UrbanCrafts.tv, Vakmanschap 2.0.
Maarten Leyts, CEO Trendwolves
16u50 Welke rol kan RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen opnemen om bedrijven te stimuleren en te ondersteunen
in innovatief ondernemerschap?
17u15 Afsluiting en uitnodiging netwerkmoment
Voor wie?
Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die een bijdrage levert aan de strategie van zijn of haar organisatie of bestuur, zowel profit
als non-profit. We denken bijvoorbeeld aan (afdelings)managers, beleidsmensen en ambtenaren die actief zijn op lokaal, regionaal en
provinciaal niveau, bestuurders, projectleiders, adviseurs en professionals van organisaties uit het middenveld enz.
Datum en Locatie
Dinsdag 22 april, van 13u30 tot 17u15.
Site Huis van de Voeding, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
Inschrijven en info
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan tot en met donderdag 17 april 2014 via deze link.

Infosessie maatwerk en lokale diensteneconomie, 28 april, Gits
De afgelopen legislatuur stond voor een groot stuk in het teken van de hervorming van de sociale economie in Vlaanderen. In
samenspraak met uiteenlopende vertegenwoordigers uit de sector, werkt de Vlaamse regering aan een vernieuwde wetgeving omtrent
Maatwerk en daaropvolgend ook de lokale diensteneconomie. Na de principiële goedkeuring in de Vlaamse Regering van 4 april 2014
van de uitvoeringsbesluiten, is de tijd rijp voor een stand van zaken en een toelichting bij de geplande invoering van de nieuwe
richtlijnen en mogelijkheden. In samenspraak met de Provincie West-Vlaanderen, nodigt ze u daarom van harte uit op een infomoment
op maandag 28 april 2014 in De Oude Melkerij in Hooglede.
Programma:
9u00: Onthaal met koffie
9u45: Welkom door POM West-Vlaanderen
10u00: Een nieuw kader voor de collectieve inschakeling van kansengroepen
10u20: Doelgroepen voor collectieve inschakeling
10u50: Ondersteuning van maatwerk
11u10: Ondersteuning van competentieversterkende trajecten in het kader van lokale diensteneconomie
11u30: Aanvraagprocedure bij VSAWSE
12u00: Samenwerken als lokale overheid met sociale economie – hoe ziet de toekomst eruit in het gewijzigde Vlaamse landschap sociale
economie?
12u30: Kennismaking met lokale besturen en sociale economie uit je eigen regio (breng je visitekaartjes mee!) – geleide regionale
netwerking tijdens de broodjeslunch
Deze infodag is gratis, Inschrijven is wel verplicht. De infodag vindt plaats in De oude Melkerij, Stationsstraat 143b in Hooglede.
U vindt alle praktische info samen met het inschrijvingsformulier via deze link.

Netwerk Dienstencheques West-Vlaanderen, 5 mei, De Spil, Roeselare
Het dienstenchequesysteem kan zonder twijfel als een van de meest succesvolle tewerkstellingsinitiatieven van het afgelopen
decennium beschouwd worden. Maar het systeem dreigt anderzijds ook het slachtoffer te worden van zijn eigen succes. Binnenkort
worden de dienstencheques een Vlaamse bevoegdheid. Dat brengt ongetwijfeld heel wat vragen en uitdagingen met zich mee: niet
alleen budgettair maar ook op het vlak van afstemming met de thuiszorg, het activeren en coachen van kwetsbare doelgroepen, het
voortbestaan van kleinschalige dienstencheque-ondernemingen, etc.
De vier West-Vlaamse SERR's, VDAB en VORM DC slaan opnieuw de handen in elkaar voor een West-Vlaams netwerkmoment voor
en over de dienstenchequesector. Onze centrale gast is niemand minder dan professor Frank Vandenbroucke, als toenmalig minister
van Werk een van de architecten van het dienstenchequesysteem. Gezien de toekomst van het dienstenchequesysteem een actueel
gegeven is, richten wij ons met dit initiatief naar alle dienstencheque-stakeholders (werkgevers, werknemers, sociale partners, lokale
beleidsactoren, zorgsector).
Inschrijven kan via deze link. Deelname is gratis.

Save the date: Themadag MIDWEST Werkt!, 4 juni, De Oude Melkerij - Gits
Op deze themadag licht RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen haar ambities omtrent de regionale arbeidsmarkt toe. Samen met
Professor Geert Van Hootegem en de regionale sociale partners nemen we de uitdagingen van onze (regionale) arbeidsmarkt onder de
loep.
Meer info en uitnodiging volgen binnenkort! Neem geregeld een kijkje op www.midwest2020.be .

RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen
Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Peter Benoitstraat 13, 8800 Roeselare
T 051 27 55 50 - F 051 27 55 51
E resoc.middenwvl@west-vlaanderen.be
W www.midwest2020.be

Bezoek ons ook op Facebook

