Uitnodiging Meet & Greet WSP Noordoost-Brabant

Generatie Z op de arbeidsmarkt;
vinden, binden en boeien!

Donderdag 5 oktober 15.30 uur, met aansluitend barbecue
CHV Noordkade, Veghel

Programma
Onder voorzitterschap van Inge Willems, coördinator WSP Noordoost-Brabant.
15:30_ Ontvangst
16:00 _ Opening door Menno Roozendaal, wethouder Meierijstad
16:15_ Huub van Zwieten deelt met u zijn krachtige, eenvoudige geheim: door in
te zetten op passie en talent ontdek je als organisatie de snelste route naar
duurzaam succes én leer je generatie Z aan je organisatie te binden.
17:00 _ Informatiemarkt met de mogelijkheid u te laten informeren over de
volgende thema’s:
1.

De aantrekkingskracht van kansberoepen:
Hoe maakt u vacatures aantrekkelijk voor generatie Z?

2.

Gaming om competenties te bepalen:
Hoe kunnen we met ‘serious gaming’ de competenties

Huub van Zwieten

van jongeren bepalen?
3.

Schoolverlaters uit voortgezet speciaal onderwijs, praktijkscholen
en entree-opleidingen:
Hoe krijgt u inzicht in talenten die deze schoolverlaters
mogelijk bij u kunnen inzetten?

4.

Talent uit Noordoost-Brabant:
Hoe vindt, hoort en ziet u geschikte kandidaten op
www.talentuitnoordoostbrabant.nl?

5.

Statushouders (vluchtelingen) op de arbeidsmarkt:
Wat hebben statushouders te bieden en hoe kunt u ze vinden?

6.

Subsidieregelingen en hulpmiddelen:
Wat zijn uw mogelijkheden voor proefplaatsing, no-risk polis,
loonkostensubsidie, jobcoaching, etc?

7.

Leerbanen voor jongeren en zij-instromers:
Hoe kunt u gemakkelijk stages en leerbanen creëren?

8.

Een leven lang leren:
Hoe zorgt u dat uw medewerkers (van alle generaties) blijven leren?

18:00_ Start barbecue
20:00 _ Einde

U kunt zich hier aanmelden voor de Meet & Greet. Graag zien we u op 5 oktober in Veghel!

Over ons
Het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (WSPNOB) is onderdeel van
het arbeidsmarktprogramma van AgriFood Capital. In dit programma werken
ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden samen aan een toekomst

Aanmelden
Meld u hier aan.

bestendige arbeidsmarkt. Eén van de belangrijkste opgaven is om meer mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan regulier werk te helpen. Onder de vlag

Graag willen we u vragen bij de

van het WSPNOB bundelen de accountmanagers van de 16 gemeenten in de

aanmelding aan te geven of u wilt

regio, UWV en SW-bedrijven (IBN, WeenerXL en WSD) hun krachten om u te

deelnemen aan de barbecue en naar

ondersteunen bij uw taak om invulling te geven aan uw personeelsbehoefte.

welke thema’s op de informatiemarkt

Dit jaar sluit ook het onderwijs aan.

uw voorkeur uitgaat.

www.wspnoordoostbrabant.nl

