
 

 
 

Hoe multicultureel talent vinden en behouden 
Workshop voor werkgevers 

 
Als sociale onderneming ben je op zoek naar talent op een krappe arbeidsmarkt. Je wil ook graag 
werken met mensen met een migratieachtergrond, maar slaagt er niet goed in die te bereiken of ze 
aan je organisatie te binden.  
 
Hoe komt dat?  
Wat kan je eraan doen?  
Welke tools en steunmaatregelen bestaan er?  
 
In deze workshop krijg je heel wat nieuwe inzichten om mensen met een migratieachtergrond aan 
de slag te krijgen in jouw organisatie. 
 

------------------------------ 
 
Voor wie? 
Leidinggevenden en HR-medewerkers in de social-profitsector 
 
 
Door wie? 
Door VIVO en haar Brusselse partners die meewerken aan het VIVO-project ‘Ieder Talent Telt’*: 

 Actiris 

 VDAB 

 Agentschap Integratie en Inburgering 

 Groep Intro 

 Huis van het Nederlands 

 Bruxeo 

 
* De realisatie van dit project in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kadert binnen een Sectorale Overeenkomst Diversiteit 
met de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (Actiris) en wordt door Actiris gefinancierd en door VIVO vzw 
gecofinancierd. 

 
 
Wanneer en waar? 

 Maandag 16 september 2019, van 09u30 (onthaal vanaf 09u00) tot 16u30 

 EOLIS-gebouw, Sainctelettesquare 15, 1000 Brussel, zaal Sint-Katelijne (1ste verdieping)  

 

https://www.iedertalenttelt.be/
https://www.vivosocialprofit.org/contact


 

 
Programma? 

 

09u30 Ieder talent telt, project met visie op een gezamenlijke missie voor de social-profitsector / VIVO 

09u45 So-Divercity, het diversiteitsproject van BRUXEO / BRUXEO 

10u15 Versterk de diversiteit in je organisatie via een diversiteitsplan / Actiris 

10u30 Tewerkstelling van vreemdelingen / Agentschap Integratie en Inburgering – Juridische Dienst 

10u55 Koffiepauze 

11u05 Leertafel I – Een diversiteitsbeleid opstellen; hoe begin je eraan? / Actiris 
Leertafel II – Een integrale benadering van diversiteit / Agentschap Integratie en Inburgering 

11u40 Leertafel I – Een diversiteitsbeleid opstellen; hoe begin je eraan? / Actiris 
Leertafel II – Een integrale benadering van diversiteit / Agentschap Integratie en Inburgering 

12u15 Select Actiris & tewerkstellingsmaatregelen / Actiris 

13u30 Voorstelling dienstverlening VDAB Brussel: opleidingsaanbod, werkplekleren en opleiding 
Nederlands / VDAB 

14u15 Het Huis: wie zijn we? / Huis van het Nederlands 

14u30 Ondersteuning tot duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling van nieuwe medewerkers / 
Groep Intro 

14u45 Koffiepauze 

14u55 Leertafel III – Een taaltoegankelijke werkplek / Huis van het Nederlands 
Leertafel IV – Als taal voor uw werknemer een knelpunt is … / Groep Intro 

15u30 Leertafel III – Een taaltoegankelijke werkplek / Huis van het Nederlands 
Leertafel IV – Als taal voor uw werknemer een knelpunt is …  / Groep Intro 

16u05 Doel(groep)gericht werven – het social-profitsalon in Brussel / VIVO 

16u30 EINDE 

 
 
Inschrijven ? 
Schrijf je hier in. 
 
 
Vragen? 
Stuur een mailtje naar Carine.DeMeester@vivosocialprofit.org. 
 
 

https://forms.gle/3LQyG17WqmU1UocG7
mailto:Carine.DeMeester@vivosocialprofit.org

