Woensdag, 27 Juni 2018 | 14:00h – 17:30h
European Economic and Social Committee (EESC) | Rue Belliard 99, 1040
Brussel, room JDE 63 (hoe er te geraken)

De Europese koepelorganisatie European Association of Service Providers for
Persons with Disabilities nodigt u graag uit om deel te nemen aan het
seminarie “Growing your own Skills”, dat de opleidingsbehoeften in de sociale
zorg inhoudelijk zal behandelen. In het kader van een rondetafelgesprek zal
aandacht geschonken worden aan personeelsuitdagingen binnen de sector, en
het effect van de vrije arbeidsmarkt op de sociale zorg.
Het evenement zal ook het “European Mentoring in Social Care” project
(EMiSC) uiteenzetten en de bereikte resultaten presenteren.

AGENDA
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PLENAIRE SESSIE
“Training needs in social care work”

14:00h – 15:30h

Introductie – Luk Zelderloo, Secretaris generaal – European Association of
Service providers for Persons with Disabilities (EASPD)
Discussie:
Wat we weten over de werknemers binnen de sociale zorg. De redenen waarom
we het project “ European Mentoring in Social Care” hebben ingediend. Hoe het
allemaal past - het geheel is groter dan de som der delen. Volgende stappen:
 Een sterkere stem voor input van gebruikers
 Hoe passen managers binnen dit geheel
 Het UNCRPD gebruiken als de toetssteen binnen de dienstensector

15:30h – 16:00h

KOFFIEPAUZE

16:30h – 17:15

RONDETAFEL
Voorgezeten door Luk Zelderloo, SEcretaris generaal – European Association of
Service providers for Persons with Disabilities (EASPD)
Deelnemers:






Lieve Van den Brande, Senior Policy Administrator - DG Employment,
Social Affairs & Inclusion
Frank Sioen, Advocacy and Communications Officer - The European
Network on Independent Living (ENIL)
Aurelie Smets, Job coach – Research & Development - Flemish
Employment Agency (EMINO)
Milan Šveřepa, Directeur - Inclusion Europe
Thomas Bignal, Directeur - Federation of European Social Employers

Discussie:
Welke personeelskwesties zijn er? Is de vrije arbeidsmarkt met migratievrijheid
voor werknemers een zegen of een vloek voor de sociale zorg?Of gewoon een
kans voor de EU om te laten zien hoe het veel beter kan? Suggesties voor
nuttige maatregelen

17:15h – 17:30h

SLOT EN FINALE SAMENVATTING
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