
INCLUSIE & DIVERSITEIT 

OP DE WERKVLOER
Ben je zaakvoerder of HR-verantwoordelijke van een
bedrijf uit de Gentse regio? 
Botst je bedrijf op HR-uitdagingen op het vlak van
instroom, onboarding of retentie?

Neem dan deel aan dit lerend netwerk en deel met collega’s
uit andere bedrijven goede praktijken, ervaringen, expertise
en uitdagingen op het vlak van diversiteit en inclusie. 
HR-thema’s zoals werving en selectie, onboarding en retentie
komen aan bod, maar de bedrijven bepalen zelf de specifieke
onderwerpen. Elk deelnemend bedrijf krijgt bovendien
individuele ondersteuning om zijn volgende stap te zetten
inzake inclusief ondernemen.

Inschrijven kan via deze link. Na de inschrijving nodigen we jullie uit 
voor een (digitaal) intakegesprek.
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TIMING VOOR  MEER  I N F O ,  

KAN  J E  T ER ECHT  B I J :

WIL JE JE NET ALS ONDERSTAANDE BEDRIJVEN ENGAGEREN VOOR

DE REEKS VAN LERENDE NETWERKEN?

STAP JIJ IN HET LEREND NETWERK?

Deelname is kosteloos. Dit Lerend Netwerk kadert in het ESF-project ‘Schakels
naar Inclusief Ondernemen’ en wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van:

lien.allaert@stad.gent
annickdw@i-diverso.be

Het Lerend Netwerk was
 voor mij niet enkel heel

 leerrijk en boeiend maar
 ook een opportuniteit om

kennis te maken met mensen
die eenzelfde 

passie delen, nl: HR. 
Voor herhaling vatbaar! 

 
CULINOR

Samen leren geeft inzicht,
leidt tot doorzicht en
resulteert in een mooi

overzicht.
 

ADIENT 

 Het Lerend Netwerk heeft me
nog meer bewust gemaakt

over de verschillende soorten
diversiteit die er zijn en hoe
het een sterkte in plaats van

een hindernis kan zijn. 
 

IKEA

Het Lerend Netwerk heeft me
tal van nieuwe inzichten

gegeven op vlak van soft HR
die we zeker gaan proberen

toepassen.
 

G4S

Lerend Netwerk: 
inspirerend, interessant 

én plezant.
 

LIDL

Het programma was goed
opgebouwd. Verschillende
invalshoeken van diversiteit

en inclusie werden belicht en
besproken en tips en tricks
werden meegegeven voor

verdere uitwerking.
De topics waren

weldoordacht en duidelijk
gepresenteerd. Door

interactie met andere HR-
mensen leerde je meer hoe

zijn met deze materie
omgingen. 

 
WESTROCK

 

Thema’s waren heel divers
(net zoals het onderwerp van
dit lerend netwerk), goed op

voorhand bevraagd bij de
verschillende organisaties

waar het meeste interesse in
was

Nodige flexibiliteit om aan te
passen of zijsprongen te

maken in het programma als
dit vanuit de groep gevraagd

werd.
 

PHOENIX SERVICES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRtf4ZoHVYESL33tlSvFEdf5l0yZyJx-fv1sPYg63wTq8Sdg/viewform

