Nieuwsflits 3 april 2015
In deze nieuwsflits:


Uitnodiging: Aan de slag met sociale innovatie, 4 mei 2015, Roeselare

AAN DE SLAG MET SOCIALE INNOVATIE

Inspiratielab over slimmer werken in een snel veranderende wereld
Maandag 4 mei | De Spil | Roeselare
Programma:
12u45: Onthaal met broodjeslunch
13u30: Verwelkoming
Marc Demaeght (voorzitter SERR Midden-West-Vlaanderen)
13u45: Draagvlak creëren voor sociale innovatie. Voorwaarden voor een succesvol
veranderingsproces.
Hugo Der Kinderen (Antwerp Management School)
15u-16u30: 3 simultane workshops:


Aan de slag met Innovatieve Arbeidsorganisatie

Hoe kunnen we, door te sleutelen aan de manier waarop mensen samenwerken, zowel de
arbeidsproductiviteit als de arbeidskwaliteit verhogen?
Betrokken medewerkers, continu verbeteren, actieve of zelfsturende teams, mensgericht ondernemen,
…
Joost Van Driessche (PvO) heeft het over de ingrediënten om tot een meer slagvaardige en
wendbare organisatie te komen.
Praktijkgetuigenis: Duva (Dominique Van den Putte)



Aan de slag met Maatwerk

Welke mogelijkheden zijn er om samen te werken met sociale economie en zo tewerkstellingskansen
te bieden aan mensen met een beperking?
Koen Staelens (Mariasteen) geeft de modaliteiten weer om welbepaalde of langdurige opdrachten
uit te besteden aan maatwerkbedrijven: Maatwerkbedrijven als kwalitatieve toeleverancier of
kansengroepen tewerkstellen op uw werkvloer onder toezicht van een begeleider van een
maatwerkbedrijf.
Praktijkgetuigenis: Westvlees (Francis Beunnens)



Aan de slag met tijd- en plaatsonafhankelijk werken (telewerk)

Hoe kunnen we met arbeidsvoorwaarden zoals tijd en plaats inspelen op actuele behoeftes van
gezinnen en het mobiliteitsvraagstuk?

Kirsten Florentie (SD Worx) schetst de implicaties (juridisch, infrastructuur, ICT) van tijd- en

plaatsonafhankelijk werken, en plaatst deze toekomstgerichte manier van arbeidsorganisatie in een
ruimere context: zelfsturing en participatie stimuleren, samenwerking bevorderen en een cultuur
creëren die medewerkers toelaat hun sterktes uit te bouwen.
Praktijkgetuigenis: Future of Work (SD Worx)
16u30: Netwerkmoment
Deelname is gratis. Inschrijven kan tot en met woensdag 29 april 2015 via deze link.
Parkeren kan op de parkeerplaatsen voor De Spil en op de parking tussen De Spil en het zwembad.
Met uw parkeerkaart kunt u maximum 4 uur gratis parkeren (blauwe zone).
Een routebeschrijving vindt u hier.
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