VOORAANKONDIGING
De economie groeit, maar het vinden
van de juiste medewerkers
wordt steeds moeilijker?
Krijgt ook u die vacature maar niet ingevuld?

Locatie
Congrescentrum kasteel Daelenbroeck
Herkenbosch
Datum en tijd
Donderdag 31 jan 2019 van 16.30u (inloop
16.00u) tot 19.30u met aansluitend een
netwerkborrel

Deelname is gratis
Wilt u meer weten of alvast laten weten dat
u aanwezig bent stuur dan een e-mail aan
info@famnetwerk.nl

WERKCONFERENTIE

DIVERSITEIT
op de

WERKVLOER

LOONT

VOOR OVERHEID I
BEDRIJFSLEVEN I POLITIEK
MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES I ONDERWIJS

Wat betekent diversiteit in personeelsbeleid voor te nemen stappen op de werkvloer?
De meeste mensen hebben impliciete / onbewuste voorkeuren voor bepaalde groepen;
unconscious bias.
Hoe kan je daar het beste mee omgaan?
In hoeverre is maatschappelijk verantwoord ondernemen winstgevend?

MISMATCH VRAAG EN AANBOD
Ook in Limburg groeit de economie steeds sterker door. Het aanbod op de arbeidsmarkt wordt
echter steeds krapper; meer werkgevers klagen over het tekort aan arbeidskrachten. Tegelijkertijd
zijn er mensen die aan de kant staan en niet aan werk komen.
Er is sprake van een mismatch als vraag naar arbeid en aanbod niet op elkaar aansluit.
Het kan zijn dat er nieuwe sectoren en nieuwe beroepen ontstaan; maar ook dat werkgevers en
werknemers verschillende verwachtingen hebben ten aanzien van talenten, competenties en
achtergronden.
NETWERK DIVERSITEIT
Het netwerk Diversiteit, een samenwerking van maatschappelijke organisaties, diverse gemeenten
het MKB Limburg en de Provincie Limburg, organiseert de werkconferentie ‘Diversiteit op de
werkvloer loont!’.
Diversiteit op de werkvloer is een oplossing voor een krappe arbeidsmarkt en biedt voordelen voor
alle betrokkenen.
Diversiteit staat voor meerdere dimensies waaronder culturele, etnische en religieuze achtergrond,
gender, leeftijd LHBTI en arbeidsvermogen.
INSPIRATIE
Tijdens de werkconferentie spreken experts en ervaringsdeskundigen over verschillende concrete
projecten. U wordt geïnspireerd en krijgt handvatten om eigen vraagstukken op te lossen en daar
samenwerkingspartners voor te vinden. Er is voldoende gelegenheid om informeel kennis te maken
met vakgenoten en sleutelfiguren uit andere sectoren.

Netwerk Diversiteit is een samenwerkingsverband van
Maatschappelijke Organisaties, Gemeentes, Provincie
Limburg en MKB Limburg
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