Nieuwsflits 24 september 2014
In deze nieuwsflits:



Neem deel aan WE FOR WORK, 23 oktober 2014, Site Noord te Roeselare

Welke rol kunnen digitale technologieën spelen in de aanpak van jeugdwerkloosheid? Kom naar het minilab in
Roeselare en maak kans op 10 000 euro en een professionele coaching om jouw project te ontwikkelen!

Ben je jong en op zoek naar (ander) werk? Of ben je gebeten door websites, apps en de nieuwste digitale ontwikkelingen? Op zoek naar
hoe je als werkgever ook jongeren en creativiteit een kans kan geven? Liggen onderwijs, welzijn en maatschappelijke thema’s je nauw
aan het hart? Ondernemer? Marketeer? Designer? Of gewoon zin om mee na te denken en werken aan innoverende projecten die het
verschil maken?
WE FOR WORK is een initiatief dat mensen met uiteenlopende skills, kennis en achtergronden wil samenbrengen om websites, apps en
andere digitale tools te bedenken en te ontwikkelen tegen jeugdwerkloosheid. Overheidsinstanties, onderwijs, bedrijven,… zitten soms
vast in hun denkpatroon. Maar wanneer creatievelingen, ervaringsdeskundigen, digital en social experts, designers,
ondernemers, marketeers,… kortom mensen met diverse vaardigheden hun expertise in de ring gooien, komen vaak de
creatiefste, out of the box concepten uit de bus.
Ook jij kan het verschil maken! Jouw input is welkom op het gratis minilab in Roeselare.
Het minilab is een informele denk- en doetank met mensen uit diverse werk- of interessevelden uit regio Roeselare-Tielt. Het minilab
start met een inspirerende talk, gevolgd door brainstormsessies in kleine groepen. Er ontstaan nieuwe ideeën, andere worden
uitgewisseld en verrijkt. De sterkste ideeën worden vastgepind om verder te worden uitgewerkt in het WE FOR WORK- traject.
Waar en wanneer?
Het minilab vindt plaats op 23 oktober, van 17 tot 21 uur, op Site Noord (D. Mergaertstraat 15 te Roeselare).
Site Noord is een sociaal bedrijvencentrum voor activering en sociale economie in het centrum van de stad.
Er worden broodjes voorzien.
Het WE FOR WORK minilab wordt ondersteund door RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen, Stad Roeselare, OCMW Roeselare en VDAB.
Lees meer en schrijf je in op www.weforwork.be.
Like ons op Facebook op www.facebook.com/weforwork
Kan je er niet bij zijn?
Kom langs naar een ander minilab in Vlaanderen of stuur je idee in via de website (www.weforwork.be). Wij leggen het voor jou voor op
de minilabs.
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Bezoek ons ook op Facebook

