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RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen wenst u een zonnige zomer toe!
Erasmus+ project IBRAVE: eerste nieuwsbrief "The way to brand"
Artikel: "Indicatoren: lust of last voor lokale besturen?"
Save the date: Arbeidsmarktsymposium West4Work, 3 november 2015, Kortrijk

Beste Midwest-fan!
Het is zo ver, de zomer komt eraan! Het RESOC/SERR team hoopt dat jullie allemaal binnenkort
kunnen genieten van een ongetwijfeld zéér verdiende vakantie. Hierbij alvast wat "zomerse lectuur",
voor in de transat* met een cocktail en veel zon!

*

Erasmus+ project: eerste nieuwsbrief: "The way to brand"
Binnen het IBRAVE-project (Improvement of Branding for Rural Areas Through Vocational
Education) wisselen gemeenten met een gelijkaardig profiel in een gelijkaardige situatie
(industrieel karakter, brain drain, economisch profiel te onbestemd,...) uit verschillende Europese
landen ervaringen, expertise en goede praktijken uit om het lokaal en regionaal niveau op
professionele wijze bij te staan in het zich aantrekkelijk(er) voorstellen als ideale plaats om in te
ondernemen, werken, wonen en recreeëren.
Vele gemeenten kampen immers met een gebrek aan kennis/methodieken m.b.t. het bepalen van het
eigen economisch profiel en hete positief uitdragen ervan. Het recreatief-toeristisch ontwikkelen van
bepaalde lokale/regionale troeven, die passen binnen een gedragen branding strategie, leidt tot
nieuwe economische kansen.
De Nederlandstalige versie van de eerste nieuwsbrief van dit project kan u hier bekijken.
Contact en info: Julie Verhooghe - julie.verhooghe@west-vlaanderen.be

Artikel "Indicatoren: lust of last voor lokale besturen?"
Voor veel besturen zijn indicatoren en het gebruik ervan nieuw. IDEA Consult publiceerde recent een
artikel met 10 concrete aanbevelingen voor het omgaan met indicatoren.
Indicatoren kunnen lokale besturen heel wat bijbrengen: ze maken het beleid meetbaar, ze hebben
een motiverende kracht en helpen het bestuur bij de verantwoording van haar beleid. De Vlaamse
overheid wil de komende jaren de lokale besturen bijspringen door nieuwe indicatoren aan te bieden
en de input en consultatie van data te vereenvoudigen.

Save the Date: Arbeidsmarktsymposium West4Work, 3 november 2015, Kortrijk

Onze samenleving evolueert snel en ingrijpend. Dat heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt en
hoe we met werk omgaan. De West-Vlaamse SERR’s, POM West-Vlaanderen en VDAB organiseren
samen een arbeidsmarktsymposium voor werkgevers en het middenveld.
Aan de hand van diverse workshops en seminaries, een infomarkt en een symposium gaan we dieper
in op slimme loopbanen, werkbaar werk voor iedereen en wat de zesde staatshervorming voor onze
arbeidsmarkt betekent.
Wij zorgen voor een pak interessante sprekers zoals Frank Vandenbroucke (Minister van Staat en
Professor aan de KU Leuven) en Fons Leroy (gedelegeerd bestuurder van VDAB).
Omcirkelt u alvast dinsdagnamiddag 3 november 2015 in uw agenda? U krijgt van ons een uitnodiging
wanneer het programma helemaal vast staat.
Tot 3 november bij gastheer VIVES in Kortrijk!
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