
Plaats Priis per sessie

Sessie 1 Een succesvolle integratie van handicap in de onderneming : basisvoorwaarden Vrijdag 25/03 van 9.00 tot 12.00

Sessie 2 Sensibiliseringsworkshops rond handicap Vrijdag 22/04 van 9.00 tot 11.30

Sessie 3 Onzichtbare handicap en werk Vrijdag 20/05 van 9.00 tot 11.30

Sessie 4 De aandacht voor Handicap versterken in het HR-beleid van mijn onderneming : actieplan Vrijdag 17/06 van 9.00 tot 11.00 Onderneming  met lidmaatschap : 200€

Sessie 5 Succesvol baanbehoud voor een werknemer met een handicap Vrijdag 16/09 van 9.00 tot 11.30 Onderneming  zonder lidmaatschap : 250€

NEW Sessie 6 Lunchconferentie met Romain Guérineau, ex-brandweerman, gedeeltelijk verlamd Vrijdag 21/10 van 12.30 tot 14.00

NEW Sessie 7 DYS, andere cognitieve stoornissen en werkgelegenheid Vrijdag 18/11 van 9.00 tot 11.30

Sessie 8 Autisme en werkgelegenheid - Josef Schovanec Vrijdag 09/12 van 9.00 tot 12.00

Plaats Priis per sessie

Coffee Corner 1Coffee Corner publieke organisaties - uitwisseling van praktijkgevallen en co-creatie Vrijdag 06/05 van 9.00 tot 11.00 Onderneming  met lidmaatschap : gratis

Coffee Corner 2Coffee Corner prive sector  - uitwisseling van praktijkgevallen en co-creatie Vrijdag 07/10 van 9.00 tot 11.00 Onderneming  zonder lidmaatschap : 100€

Plaats Prix pour le cycle complet
Onderneming  met lidmaatschap : 1.350€

Onderneming  zonder lidmaatschap : 1.850€

Plaats Prijs JobDay

JOBDAY DiversiCom : speeddating met de kandidaten van DiversiCom Vrijdag 30/09 van 9.00 tot 16.30

on site (of via 

videoconferentie, 

afhankelijk van de 

gezondheidsvoorschrift

en)*

Te bevestigen

SAVE THE DATE : JOBDAY DiversiCom

* De training vindt plaats « on site » of via videoconferentie : te bevestigen in functie van het aantal deelnemers en de toekomstige maatregelen van de exitplan.

Een uitstel wordt overwogen als sanitaire maatregelen ons daartoe verplichten. Indien dit van toepassing wordt zullen de deelnemers op de hoogte gebracht worden en zal deze pagina bijgewerkt worden.

Opleidingen, workshops en conferenties 

on site (of via 

videoconferentie, 

afhankelijk van de 

gezondheidsvoorschrift

en)*

Coffee Corner : uitwisseling van praktijkgevallen en co-creatie

on site (of via 

videoconferentie)

Volledige cyclus

8 sessies + 1 Coffee Corner Data hierboven Plaats hierboven


