
            

 
 

 
 
 
 
 

"SAMEN WERKEN MET KWETSBARE JONGEREN” 

Uitnodiging interactieve WERKCONFERENTIE VOOR WERKGEVERS 
 
De regeling Baanafspraken helpt jongeren met een beperking aan het werk. Dat doen we samen 
met werkgevers in onze regio. Daarom nodigen wij u van harte uit om tijdens deze conferentie in 
gesprek te gaan met collega-ondernemers uit uw branche. Zij kunnen u alles vertellen waarom en 
hoe u jongeren ook een kans kunt geven. Eerlijke informatie van werkgever naar werkgever, met 
handige tips en nuttige informatie o.a. over Werkhart en baanafspraken, banen of stages, 
jobcoaches, loonkostensubsidie, verzekeringen. 
 
Datum:  6 oktober 2016 
Tijd:  van 16.00 – 18.00 uur 
Plaats:  Willem II - Stadion - Tilburg 
 
 
Boeiende workshops 
Werkgevers uit allerlei branches van groen, metaal, retail, horeca, schilders, leisure, logistiek tot ICT 
en dienstverlening geven een workshop met onderwerpen zoals: specifieke brancheregelingen, een 
goede (job)coach als uw rechterhand, jongeren aan de slag als schilder, Perspectiefbanen voor PrO, 
Prins Heerlijk in de zorg, van sprookje naar werkelijkheid, volgende stap na instromen medewerker  
in bedrijf, samen verder in het groen, aan de slag als kamermeisje. 
 
U kunt aan 2 workshops deelnemen: 1 workshop uit uw eigen branche en 1 uit een andere branche. 
 
Programma  

14.45 - 16.00 uur Ontvangst met koffie en thee en lekkernij*) 
16.00 uur  Opening, welkom en doel conferentie  
   door Dave Ensberg-Kleijkers (voorzitter college van bestuur Stichting Biezonderwijs) 

16.05 uur  Presentatie praktijkverhalen voor werkgevers over mogelijkheden om  
   jongeren in dienst te nemen 
   door Rudy Aerts (accountmanager Werk en Inkomen gemeente Tilburg) 
16.30 uur  1e ronde workshop 
17.00 uur  2e ronde workshop 
17.30 - 18.00 uur Bevindingen en afsluiting 
   onder het genot van een hapje en drankje*) 
 
Inschrijven 
Mail uw inschrijfformulier vóór 28 september aanstaande naar: conferentie.bd@tilburg.nl. Vermeld 
bij uw aanmelding met hoeveel personen u wilt komen, de functie en branche. De workshops richten 
we zoveel als mogelijk in naar branche, zodat u met de juiste sparringpartners aan tafel zit. 
 
*)Voor deze gelegenheid worden de hapjes verzorgd door leerlingen van de Mytylschool in 
samenwerking met de Bonheur Horecagroep. 
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