Het Europese project Labour-Int is bijna 4 jaar geleden gelanceerd en richt zich op de integratie van migranten
op de arbeidsmarkt.
De Belgische pilootactie gecoördineerd door CEPAG, in nauwe samenwerking met Le Monde des Possibles, heeft
geleid tot de implementatie van een innovatieve opleidingsmethodologie gericht op het bevorderen van de
professionele integratie van aanvragers van internationale bescherming.
Deze methodologie is sinds 2018 geëvolueerd en streeft steeds hetzelfde doel na. Nu dit project ten einde loopt,
bieden CEPAG en Le Monde des Possibles een ochtend van bezinning aan om de balans op te maken en na te
denken over de verschillende perspectieven die het heeft geopend.
Dit seminarie maakt deel uit van het algemene perspectief van de verbetering van de inzetbaarheid van
migranten, wat met name een antwoord kan zijn op het gebrek aan arbeidskrachten dat in bepaalde sectoren
van de Belgische arbeidsmarkt is vastgesteld. Het doel is om instrumenten, veldstudies en alternatieven voor te
stellen die door de socio-professionele integratieactoren worden ingevoerd om te beantwoorden aan de
behoeften en de specifieke steun van de aanvragers van internationale bescherming, teneinde de professionele
integratie van deze groep in België te verbeteren.
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Aansluiting
Inleiding
Presentatie van het Europese project Labour-Int 2
door Ludovic VOET, Secretaris-generaal van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV)
Presentatie van de Belgische pilootactie
door Robin SPRUMONT, CEPAG
Follow-up van de proefactie : Labour-Int Fedasil
door Céline REDING en Donovan MEUNIER, Trainers ASBL Le Monde des Possibles
Pauze
De grote rol van de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten : het voorbeeld van Actiris
door Pierre BURTON, Diversity Consultant Actiris
DUO for a JOB, een voorbeeld van goede praktijken ten gunste van integratie
door Julie BODSON, Deputy General Director DUO for a JOB
NET2WORK, een mentorprogramma in het bedrijf, speciaal voor aanvragers van bescherming
door Catherine SOLEK, Intercultureel Begeleidend Centrum voor Actie Interculturelle de la Provincie
Namen (CAI)
Invoeging van migrerende werknemers: effectiviteit van mechanismen en denkpistes
door Altay MANÇO, Wetenschappelijk Directeur van het Instituut voor Onderzoek, Opleiding en Actie
inzake de Migratie (IRFAM)
Debat
Conclusie en einde webinar
Franse – Nederlandse – Engelse vertaling voorzien
www.labour-int.eu
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