DIVERSITEIT IN ONZE ONDERNEMINGEN, STERKTE OF VALKUIL?
Laat u inspireren op donderdag 12 mei 2022.
Onze werkvloer, en de arbeidsmarkt in het algemeen, wordt steeds diverser. Jonge en
ervaren medewerkers, M/V/X, personen met en zonder arbeidsbeperking, werknemers die
hier geboren zijn of elders, collega’s met uiteenlopende seksuele geaardheden … We komen
dagelijks in aanraking met verschillende achtergronden.
Steken er in uw onderneming nog vooroordelen en stereotypen de kop op die een goede
samenwerking in de weg staan? Wilt u graag tips en inspiratie om aan de slag te gaan als
inclusieve onderneming?
Dan verwelkomen we u graag op onze dag in het teken van inclusief ondernemen en
diversiteit. Deze dag wordt georganiseerd door 30 sectoren. In de voormiddag starten we
met een workshop over hoe u diverse talenten kan aantrekken en werven. We proberen
een antwoord te bieden op de vraag hoe u een vacature toegankelijker kan maken, welke
wervingskanalen u kan gebruiken en van welke ondersteuningsmaatregelen u kan
genieten. In deze workshop krijg je tal van praktische tips en maak je onmiddellijk de
vertaalslag naar uw eigen vacatures.
De opleiding wordt gevolgd door een broodjeslunch, waar u de tijd kan nemen om te
netwerken met andere bedrijven en sectorconsulenten. In de namiddag kan u dan weer
genieten van een inspirerende namiddagsessie met verschillende sprekers en
bedrijfstheater. En last, but not least, krijgt u nog onze handleiding non-discriminatiecode
mee naar huis zodat u aan de slag kan met het ontwikkelen van uw eigen nondiscriminatiebeleid.

Programma donderdag 12 mei 2022:
Intersectorale opleiding ‘Breed aanwerven’ door I-Diverso
9u00-10u30: Workshop toegankelijke vacatures / vacature breed verspreiden /
ondersteuningsmaatregelen
10u30-12u00: Praktisch aan de slag met uw eigen vacature
12u00-13u00: Broodjeslunch

Inspiratiesessie “Diversiteit in onze ondernemingen”
13u00-13u05: Welkomstwoord
13u05-14u35: Bedrijfstheater Klein Barnum
14u35-15u15: Inspiratiesessie
15u15-15u35: Pauze
15u35-16u15: Panelgesprek - bedrijfsgetuigenissen
16u15-16u30: I-Diverso : Aan de slag met de “intersectorale handleiding Nondiscriminatie”
De infosessie zal gemodereerd worden door Peter Van de Veire, directeur van de
dienstenchequessector.
Waar: Truckstop
● Industrieweg 15, 3550 Heusden-Zolder
● Parkeren: zie hier voor meer info
INSCHRIJVEN tot en met 6 mei 2022.
Kan u slechts enkel in de voor of namiddag aanwezig zijn? Geen probleem ! U kan uw keuze
aangeven in het inschrijfformulier.
Wij kijken er alvast naar uit om jullie terug fysiek te ontmoeten!
Tot dan ?!

