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Time4YourTalent wint Europese VITA-Award!
TUA West roept West-Vlamingen op ideeën in te dienen voor duurzame ontwikkeling van hun
provincie

Time4YourTalent wint Europese VITA-Award!
Trendhuis, RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen en alle andere partners zijn
bijzonder trots om mee te delen dat het Time4YourTalent-project de Europese VITAAward gewonnen heeft!
Deze award wordt jaarlijks door het REVEAL-Netwerk (een transnationale groep van
Europese experts) uitgereikt aan de meest vooruitstrevende projecten die de
ontwikkeling van sociale en organisatorische competenties in informele en nonformele leeromgevingen bevorderen en valideren.
Van de meer dan dertig Europese inzendingen werd Time4YourTalent gekozen als innovatief project
op het gebied van sociale competentie-ontwikkeling en validering. De internationale jury, die uit
Europese arbeidsmarkt- en opleidingsexperten bestond, roemde Time4YourTalent voor de innovatieve
wijze waarop ze de werkende vijftigplussers weer nieuwe energie en werklust geven. Daarnaast was
de jury overtuigd van de duurzaamheid van Time4YourTalent; ze zagen dat de (her)ontdekking en
validering van talenten bij ouderen leidt tot een (nieuwe) positieve werkattitude die bovendien
overgedragen wordt op andere collega’s.
De VITA-Award is een bevestiging dat we met Time4YourTalent de goede weg zijn ingeslagen als het
gaat over talentenmanagement, talentontwikkeling en duurzame HRM in het algemeen.
Wat is Time4YourTalent?
Time4YourTalent is een ontdekkingstocht waarbij werkende vijftigplussers hun (verborgen) talenten
kunnen ontwikkelen tijdens een talentenstage op maat. Om de talenten te meten, te ontwikkelen en
te valideren werd een driestappentraject met verschillende tools ontwikkeld.
Meer informatie over Time4YourTalent? Surf naar www.time4yourtalent.be .

TUA West roept West-Vlamingen op ideeën in te dienen voor duurzame ontwikkeling van
hun provincie

Onze wereld verandert in sneltempo. Wat vandaag ‘in’ is, is morgen letterlijk ‘passé’. Technologische

innovaties en nieuwe communicatievormen vegen hele sectoren van de kaart of zetten oude tradities
op hun kop. Onze regio is geen eiland en wordt dus ook geconfronteerd met diezelfde uitdagingen.
TUA West is op zoek naar vernieuwende ideeën en originele uitvindingen die er mee voor kunnen
zorgen dat jouw regio ‘future proof’ is. Geen vrijblijvende oefening, maar concrete voorstellen om ook
echt mee aan de slag te gaan. De beste, origineelste, meest werkbare ideeën worden verder
uitgewerkt tijdens rondetafelgesprekken.
Ga de challenge aan en vertel ons wat we kunnen doen om onze regio te wapenen tegen de
uitdagingen van morgen. Hoe kunnen we, met andere woorden, onze regio duurzaam
ontwikkelen? Stuur je ideeën en misschien bepaal jij met jouw voorstel of uitvinding wel mee de
duurzame toekomst van onze regio!
Kandidaturen
Wie mee wil nadenken over een duurzaam West-Vlaanderen, kan niet alleen zijn of haar idee posten
op www.zoduurzaammetjou.be , maar kan zich bovendien kandidaat stellen om op het
lanceringsevent van woensdag 20 april mee te debatteren. Samen met beleidsmakers, bedrijfsleiders,
werknemers, onderzoekers, studenten en andere burgers wordt die avond naar werkbare antwoorden
gezocht op het duurzaamheidsvraagstuk.

Meer info:
www.zoduurzaammetjou.be
Of volg TUA West via Facebook en LinkedIn
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