Persbericht
Lokale Talentenmarkt Noord-Hageland
DIEST – Twee jaar na de eerste lockdown bereikt de krapte op de arbeidsmarkt een
duizelingwekkend hoogtepunt. Een verontrustende ontwikkeling die een pertinent
vraagstuk opwerpt: hoe geraken vacatures ingevuld? Voka – Kvk Vlaams-Brabant
biedt samen met de stad Diest via een lokale Talentenmarkt Noord-Hageland op
maandag 30 mei in Den Amer alvast een broodnodig platform waar alle relevante
partijen elkaar beter kunnen leren kennen.
Lokaal netwerk opbouwen
Diest is een scholenstad met een groot aanbod aan onderwijsinstellingen op alle
niveaus. Bedrijven, secundaire scholen, hoger onderwijs, volwassenonderwijs,
arbeidsbemiddelaars, organisaties uit de sociale economie en lokale besturen, ze
hebben elkaar nodig en zouden elkaar binnen een kleinere economische regio moeten
kennen. In de praktijk is dat eerder een uitzondering. Tijdens deze Talentenmarkt
geven Voka – KVK Vlaams-Brabant en stad Diest hen de kans om zo’n lokaal netwerk
op te bouwen.
“Het doel is om verschillende medewerkers van deze organisaties bij elkaar te krijgen
zodat ze samen aan de slag kunnen,” vertelt schepen van Onderwijs Pascale
Vanaudenhove.

“Werkplekleren,

stages,

duaal

leren,

gastcolleges,

logistieke

ondersteuning, invullen van vacatures,… het zijn enkele domeinen waar ik spontaan
aan denk, maar dan is het wel nodig elkaar te leren kennen. Later op het jaar starten
ook andere regio’s met een Talentenplatform van waaruit een talentenmarkt kan
worden georganiseerd. Nu starten we alvast in Diest.”
 De pers is van harte welkom om een verslag te maken van de Lokale
Talentenmarkt in Den Amer. Graag jouw aanwezigheid bevestigen via
communicatie@diest.be.
De deelname aan de Talentenmarkt is gratis en per bedrijf/organisatie/school kunnen
meerdere personen ingeschreven worden. Voka en stad Diest trachten dus
verschillende diensten/functies binnen bedrijven en scholen te bereiken.

Praktisch
Waar?

Den Amer, Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Wanneer?

Maandag 30 mei van 8 tot 11 uur

Programma
8 uur

Onthaal en ontbijt

9 uur

Welkomstwoord burgemeester De Graef

9.05 uur

Schets van de arbeidsmarkt, Steve Horemans Voka - 9u05

9.10 uur

Toelichting over belang van levenslang leren, Mark Vandewalle,
algemeen directeur UCLL

9.30 uur

Ontmoet de bedrijven en netwerkmoment | Beurs met standen van
bedrijven (diverse sectoren), lokale besturen, arbeidsbemiddelaars:



opleidingsinstanties (secundaire scholen, hoger onderwijs (Erasmus Hoge
school, UCLL, VUB), volwassenenonderwijs)



arbeidsbemiddelaars, toeleiders en ondersteuners naar arbeid (VDAB, UNIZO,
Voka, RESOC, RTC, interimkantoren, Synkroon, Arktos,... )



lokale besturen (personeelsdienst, BKO, kinderdagverblijf,....)



diverse bedrijven (bv Toyota, Vanerum, Harol, Duracell, Seris, ...)

11 uur

Einde Talentenmarkt

2

