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Troeven en uitdagingen 
voor de tewerkstelling in de Budaregio 

Webinar – 13 oktober 2020 

Bijkomende informatie rond de Budaregio en omgeving 

In deze bijlage vindt men informatie over nieuwsbrieven, onderzoeksprojecten, tools, events, 

nieuwe initiatieven in en om de Budaregio. 

1 Literatuur 

Een beknopt overzicht met interessante literatuur. 

Nieuwsbrieven van BUDA+ 

BUDA+ publiceerde sinds 2017 al vier nieuwsbrieven. Ze geven een beeld van de intiatieven van 

BUDA+ en van andere organisaties in de Budaregio. 

https://topnoordrand.be/nl/werven/buda 

Nieuwsbrief 1 

https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/nieuwsbrief-buda-plus-maart-2017_tcm5-118801.pdf 

Nieuwsbrief 2 

https://www.topnoordrand.be/sites/default/files/atoms/files/Nieuwsbrief-BUDA-april2018_0.pdf 

Nieuwsbrief 3 

https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-06/buda-nieuwsbrief-03-1903-

dt.pdf 

Nieuwsbrief 4 

https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-06/buda-nieuwsbrief-03-1903-

dt.pdf 

Stichting Innovatie & Arbeid -  Samenwerking op bedrijventerreinen 

https://www.serv.be/stichting/project/samenwerking-bedrijventerreinen 

Het onderzoek Samenwerking op bedrijventerreinen van de Stichting Innovatie & Arbeid gaat met 

veldwerk in zes casestudies na hoe duurzaam bedrijventerreinmanagement in de praktijk kan 

werken. Het gaat om inspirerende voorbeelden in Vlaanderen van duurzame samenwerking op 

bedrijventerreinen. Als buitenlands voorbeeld wordt een Nederlandse case met een 

BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in kaart gebracht.  

Voor elke case brengen we in kaart rond welke thema’s wordt samengewerkt op het 

bedrijventerrein, welk financierings- en organisatiemodel wordt gehanteerd, welke actoren en 

partners betrokken zijn. Hierbij gaan we op zoek naar de drempels en hefbomen voor een goede 

https://topnoordrand.be/nl/werven/buda
https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/nieuwsbrief-buda-plus-maart-2017_tcm5-118801.pdf
https://www.topnoordrand.be/sites/default/files/atoms/files/Nieuwsbrief-BUDA-april2018_0.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-06/buda-nieuwsbrief-03-1903-dt.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-06/buda-nieuwsbrief-03-1903-dt.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-06/buda-nieuwsbrief-03-1903-dt.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-06/buda-nieuwsbrief-03-1903-dt.pdf
https://www.serv.be/stichting/project/samenwerking-bedrijventerreinen
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samenwerking. Ook vragen we aan de gesprekspartners welke vragen of voorstellen zij hebben 

ten aanzien van het beleid - lokaal, regionaal, Vlaams - en de andere partners of actoren. Dit 

onderzoek steunt op een literatuurstudie, 24 voorbereidende gesprekken met experten en 32 

diepte-interviews in zes casestudies. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Gert Verdonck. De 

publicatie van het onderzoeksrappport is voorzien voor eind oktober 2020. 

Ook de partners van het bedrijventerrein Cargovil in het noorden van Vilvoorde werden bevraagd. 

Cities of Making 

Dit project bekijkt de hedendaagse mogelijkheden van productie in een stedelijke omgeving, ook 

in de Budaregio. 

https://mailchi.mp/7849390828c4/cities-of-making-news-may-5489465 

The latest Cities of Making newsletter is hot off the press. We've launched three reports on 

#urbanmanufacturing in London and Brussels. In London Teresa Domenech, Francesca Froy, 

Ben Croxford et al, from the UCL looked at the infamous OPDC site and locations in Haringey. 

In Brussels Fabio vanin, Alexandre Orban, Federico Gobbato et al (VUB, ULB & Latitude) 

looked at three sites: Drogenbos, Curghem and Buda. Some excellent accounts of what life is like 

for manufacturers in the two cities. More reports yet to come... https://lnkd.in/dQ6UKua 

Report: Brussels Atlas - Manufacturing and industrial areas are highly diverse and often poorly 

understood. This report looks at three neighbourhoods in Brussels, each with a distinct industrial 

character and that remain refuges for the city’s manufacturers. Drogenbos is a zone at the edge 

of the region, adjoining housing but buffered by parklands and public space. Cureghem was one 

of Brussels’ centres of manufacturing during the industrial revolution and despite gentrification 

efforts by public and private actors, remains a highly mixed zone. Buda is a heavy industrial zone 

which was once home to vehicle manufacturing and production of construction materials and 

remains heavily industrial in character. Check out the report here. 

Circular City Ports 

Dit project bestudeerde elf havens in de delta van noord-west Europa, waaronder ook de haven 

van Brussel, die voor een deel binnen de Budaregio ligt. 

https://vlaanderencirculair.pageflow.io/circular-city-ports#243961 

https://www.architectureworkroom.eu/en/news/4265/launch-interactive-online-documentary-

circular-city-ports 

#CircularFlanders and #DeltaAtelier present an interactive online documentary "Circular (City) 

Ports", made in the framework of the ‘Circular Ports Program’. The Program investigates the 

systemic circular change that our cities, ports and city-ports are facing. 

The narrative gives voice to the various actors active in our (city) port environment, in the 

transition towards a circular system. It wants to open up the perspective on the circular transition 

looking at the contemporary situation, analysing it throughout the eyes of the different actors, the 

key elements in transition and trying to look ahead toward a structured way to accelerate this 

process of change. 

This explorative pathway will guide you in discovering and understanding the different challenges, 

bottlenecks and boundaries that different parties are facing as the first movers in this field, and 

https://mailchi.mp/7849390828c4/cities-of-making-news-may-5489465
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=urbanmanufacturing&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6722825129438539776
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAX2FC8B-W97aVx23V72rf5r2RqI8JLJCb0
https://www.linkedin.com/in/ACoAAABxccEBUUhs2kx-6v3xUeQ_VXci1hpyqVE
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAKvUKoBQhnirN7X69ldvQtYmiFhE2A073g
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAENqZ8BklILkX-D2xCCLubc944jt6CrbFA
https://www.linkedin.com/in/ACoAADKJF_EBwhjX0G6FEgKUWpnAKlxjiIYh1-4
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAr0cLoBt2uelvOjn89jv6G0nqTjctgvdqE
https://lnkd.in/dQ6UKua
https://citiesofmaking.com/report-brussels-atlas/
https://vlaanderencirculair.pageflow.io/circular-city-ports#243961
https://www.architectureworkroom.eu/en/news/4265/launch-interactive-online-documentary-circular-city-ports
https://www.architectureworkroom.eu/en/news/4265/launch-interactive-online-documentary-circular-city-ports
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=circularflanders&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6708770673872932864
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=deltaatelier&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6708770673872932864
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which are the various opportunities that our ports’ environment offer in envisioning the next steps 

in this transition. 

De foundational economy in Brussel 

Sarah De Boeck behaalde aan de VUB op 27 mei 2020 de academische graad van doctor in de 

interdisciplinaire studies: Stedelijke Planning, Economische Geografie en Stedelijke, 

Economische Ontwikkeling met de volgende doctorale thesis: 'Ruimte maken voor de 

foundational economy: Stedelijk economische beleids- en planningsperspectieven uit 

Brussel.' 

Een belangrijk deel van de Brusselse bouwsector die in dit doctoraat wordt bestudeerd, ligt 

langsheen het Zeekanaal Brussel-Schelde, en deels ook in de Budaregio. 

Abstract van de doctoraatstheis - De hernieuwde aandacht voor stedelijke productie in Europese 

en Angelsaksische postindustriële steden sinds de financiële crisis van 2008, contrasteert met 

een trend van gentrificatie van productieve activiteiten, en de hieraan gerelateerde 

werkgelegenheidskansen, ten gunste van een residentiële en gespecialiseerde 

diensteneconomie. Het huidige doctoraatsproject ontwikkelt een foundational economy (FE) -

benadering toegepast op de economische ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(BHG). Dit houdt een herwaardering van stedelijk economisch beleid en planning in. Dit gebeurt 

door meer te focussen op activiteiten die lokaal verankerd zijn, die beschermd zijn tegen 

interstedelijke concurrentie en die essentieel zijn voor het welzijn van stadsbewoners. De 

empirische focus van het proefschrift ligt op de geschiedenis en geografie van de Brusselse 

bouwsector (periode 1965- 2019), en wordt geanalyseerd aan de hand van economische 

geografie, stedenbouw en ruimtelijke planningsperspectieven. Het proefschrift komt zo tot 

alternatieve strategieën voor economische ontwikkeling. Hierbij wordt de werkgelegenheid in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter afgestemd op het sociaaleconomische profiel van de 

bevolking en op het ruimtelijke potentieel van buurten. Naast het temperen van de privatisering 

van grond, en een pleidooi voor het her-evalueren van publieke overheidsopdrachten, kunnen 

een strategisch gebruik van grond, en een geïntegreerde aanpak van stedelijke 

ontwikkelingsprojecten, lokale overheden helpen om zowel ruimte te maken voor de FE als om 

industriële gentrificatie te bestrijden. Een diepgaande sectorspecifieke kennis over de huidige 

economische geografie en de ruimtelijke behoeften van foundational sectoren speelt daarbij een 

cruciale rol. Dit vraagt eveneens om complementaire strategieën rondom zoneringsregels, grond- 

en patrimoniumbeleid, beheer en ontwerp in gemengde stedelijke gebieden die zijn afgestemd 

op de verschillende vestigingspatronen van productie. 

Circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

https://nl.circulareconomybook.brussels/?fbclid=IwAR1ZinSMU0I9OpGKUssAqwnHHr2K9c4YY

8kLGuBYA4czsmkAZkhY-f_D-oA 

Belin, Hughes en Hananel, Cédric (2019). Circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

Dit boek verkent naast concrete bouwstenen voor de circulaire economie in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ook verschillende denkpistes. 

Voor dit boek hebben de auteurs tal van publieke en private actoren ontmoet die betrokken zijn 

bij het Brusselse ‘circulaire experiment'. Hun doel: een beter begrip krijgen van de zin en de 

https://we.vub.ac.be/sites/default/files/files/PhD%20Sarah%20De%20Boeck%20NL.pdf
https://we.vub.ac.be/sites/default/files/files/PhD%20Sarah%20De%20Boeck%20NL.pdf
https://we.vub.ac.be/sites/default/files/files/PhD%20Sarah%20De%20Boeck%20NL.pdf
https://nl.circulareconomybook.brussels/?fbclid=IwAR1ZinSMU0I9OpGKUssAqwnHHr2K9c4YY8kLGuBYA4czsmkAZkhY-f_D-oA
https://nl.circulareconomybook.brussels/?fbclid=IwAR1ZinSMU0I9OpGKUssAqwnHHr2K9c4YY8kLGuBYA4czsmkAZkhY-f_D-oA
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realiteit van dit nieuwe model op het terrein, de grenzen en de uitdagingen. Want hoewel er veel 

officiële rapporten, academische werken en diverse onderzoeken over de circulaire economie 

bestaan, vraagt het kennis, energie en tijd om conclusies te trekken uit die ongecoördineerde en 

vaak cryptische lectuur. 

Sinds 2016 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de overgang naar de circulaire economie 

opgenomen in zijn strategische doelstellingen en voert het een programma in die zin uit. Is dit het 

begin van een algemene cultuurverandering? Waar staan we vandaag? Wat zijn de uitdagingen 

voor de toekomst? Dit boek reikt niet alleen concrete elementen over de circulaire economie aan, 

maar ook denkpistes. De transitie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet immers dringend 

meer bekendheid krijgen. 

Speciaal voor gehaaste besluitvormers en nieuwsgierige burgers vatten de auteurs de essentie 

samen van de literatuur, waarnemingen op het terrein en gesprekken met personen verbonden 

aan dit ‘Brusseleirs’ laboratorium dat de economie heruitvindt. 

HIVA - Directe tewerkstelling op Brussels Airport. Trendrapport 2019/1 

https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/nieuwsitems/Directe-tewerkstelling-op-Brussels-Airport-

trendrapport-20191 

Vandekerkhove T., Goesaert T. & Struyven L. (2019). Directe tewerkstelling op Brussels Airport. 
Trendrapport 2019/1. Leuven: HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. 

Met een totaal volume van 23 836 werknemers is de nationale luchthaven vergelijkbaar met de 

grootste werkgevers in België. Wie werkt op Brussels Airport, in welke sectoren? Hoe specifiek 

is de arbeidsmarkt op de luchthaven? Welke sectoren drijven de dynamiek van aanwervingen en 

exits op de luchthaven? Dit trendrapport over de tewerkstelling op Brussels Airport brengt voor 

het eerst de volledige directe tewerkstelling op de luchthaven in kaart. Het kwam tot stand in 

opdracht van het tewerkstellingscentrum van de luchthaven Aviato. 

De luchthavenregeio grenst aan de Budaregio.  

2 Een tool voor circular area managers 

PlatformU 

Een tool voor bedrijven om zicht te krijgen op en samen te werken rond hun materiaal- en 

afvalstromen. 

https://platformu.org 

PlatformU is een matchmaking tool voor ‘circular area managers' of bedrijventerreinmanagers. 

‘PlatformU’ stimuleert de kringloop- en deeleconomie op bedrijventerreinen. Bedrijven zetten het 

materiaal en de afvalstromen die hun bedrijf binnenkomen en buitengaan op het ‘PlatformU’. Ook 

data over alles wat vraag en aanbod betreft voor bijvoorbeeld personeel of beschikbare ruimte, 

kan op het platform geplaatst worden. Door linken te leggen, profiteren de bedrijven rechtstreeks, 

want misschien is het afval van het ene bedrijf wel een grondstof voor een andere onderneming.  

Het platform zal getest worden in Oost-Vlaanderen. De eerste ideeën voor het platform kwamen 

van onderzoek door de equipe in de Budaregio.  

https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/nieuwsitems/Directe-tewerkstelling-op-Brussels-Airport-trendrapport-20191
https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/nieuwsitems/Directe-tewerkstelling-op-Brussels-Airport-trendrapport-20191
https://platformu.org/
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Adrian Vickery Hill (ULB/Metabolism of Cities vzw) is mede-initiatiefnemer.  

3 Nieuwe initiatieven 

De Broeklin site in Machelen grenst aan de Budazone. 

Broeklin, Circulaire werkwinkelwijk in Machelen 

De gemeente Machelen kreeg de vraag om een nieuw concept uit te werken rond de Uplace-site, 

nadat het RUP eerder werd vernietigd door de Raad van State. Werkwinkelwijk Broeklin wordt nu 

voorgesteld. 

https://press.vub.ac.be/voorstelling-resultaten-vub-onderzoek-naar-economische-impact-

project-broeklin-ex-uplace 

In samenwerking met ECSA (European Centre for Strategic Analysis) heeft de VUB, onder leiding 

van prof. Dr. Elvira Haezendonck, het project BROEKLIN doorgelicht op vlak van de verwachte 

werkgelegenheid en toegevoegde waarde door het project: Regionaal-Economische Impact 

Studie (REIS) van het project BROEKLIN in Machelen. 

https://www.broeklin.be/ 

Broeklin is een circulaire werkwinkelwijk in Machelen en verwijst naar de oorspronkelijke naam 

van het gebied 'Broek' in Machelen. Het zal een nieuwe toekomst geven aan een voormalige 

industriezone in een gebied met grootstedelijke uitdagingen. De naam verwijst daarom ook naar 

Brooklyn, het New Yorkse bruisende stadsdeel met eveneens een rijke industriële geschiedenis. 

De 'circulaire werkwinkelwijk' is een plek om te werken, te winkelen en te ontspannen zoals je in 

een stadswijk doet. Omdat er productie plaatsvindt (maakwinkels, KMO-units, ...) en consumptie, 

zet men in op een korte keten economie. Broeklin faciliteert voluit de circulaire economie, waar 

afvalstoffen van de ene KMO de ideale grondstof zijn voor de andere. Ook de aanwezigheid van 

stadslandbouw op de site biedt veel mogelijkheden om een korte keten te stimuleren. 

Drie grote, moderne en flexibele hallen bieden mogelijkheden om verschillende functies met 

elkaar te combineren of in contact te brengen. Er is plaats voor kleine en grote productie van 

KMO's, net als voor winkels die producten maken, afwerken of het maakaspect tonen. Met de 

aanwezigheid van opleidingscentra wil Broeklin inzetten op de opleiding van laag- en 

hooggeschoolden. De samenwerking met A Seat At The Table is daar reeds een heel concreet 

voorbeeld van. De stadshallen passen in het industriële landschap van de Noordelijke 

kanaalzone, maar het groene landschap wordt doorgetrokken tot in de hallen en beslaat bijna de 

helft van de totale oppervlakte van de site. Het Huis voor de Kunsten zorgt voor een 

experimentele omgeving voor verschillende kunstvormen en zal onder meer Brussels 

Philharmonic plaats bieden naast zijn bestaande accommodatie in Flagey. 

A Seat At The Table 

https://www.asatt.eu 

Youssef Kobo is initiatiefnemer van A Seat At The Table, een organisatie die kansarme jongeren 

wil laten doorgroeien naar de bedrijfswereld. Men organiseert daarvoor ontmoetingen tussen 

topmensen uit de bedrijfswereld of de politiek én jongeren, workshops en rondleidingen in 

bedrijen. De organisatie deelde in juni 2020 mee te starten met een ASATT Academy op de 

https://press.vub.ac.be/voorstelling-resultaten-vub-onderzoek-naar-economische-impact-project-broeklin-ex-uplace
https://press.vub.ac.be/voorstelling-resultaten-vub-onderzoek-naar-economische-impact-project-broeklin-ex-uplace
https://www.broeklin.be/
https://www.asatt.eu/
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Broeklin site in Machelen (voorheen Uplace). Het doel is om jongeren te begeleiden, te helpen 

solliciteren en ondernemen, hen op de site in contact te brengen met de aanwezige bedrijfsleiders 

en hen aan een stageplaats te helpen die past bij hun profiel.  

4 Events en webinars 

Recente events rond Brussel en Vlaams-Brabant en de economische ontwikkeling en de 

arbeidsmarkt. 

Voka Metropolitan Reload: Ontdek samen de weg naar herstel in de Brusselse 
metropool – webinar 8 september 2020 

https://www.voka.be/activiteiten/voka-metropolitan-reload-ontdek-samen-de-weg-naar-herstel-

de-brusselse-metropool 

• Mobiliteit: Blijft Brussel bereikbaar post-corona? 

• Digitale transformatie en 5G: Doorbraken dankzij corona? 

• Internationalisering en brexit: Welk parcours naar buitenlandse markt? 

• Jobs in Brussel en de rand: Nieuwe kansen om talent te vinden. 

Beroepen van de toekomst 2030. Welke skills moeten jongeren binnen tien jaar 
op de Brusselse arbeidsmarkt hebben? – webinar 7 oktober 2020 

Organisatie: Tracé Brussel vzw en Jump naar Werk, in samenwerking met VDAB, 

Actiris.brussels, de Vlaamse Gemeenschapscommissie N Brussel, de Vlaamse overheid en ESF. 

Hier vindt u de presentatie van Jan Denys terugHier vindt u de presentatie van Jan Denys terug 

Wilt u het webinar herbekijken? Dat kan via deze link. 

Vlaams-Brabant Vastgoed 2020 – 13 oktober 2020 

https://spryg.com/be/events/vlaamsbrabant 

Het beleid en de actuele en toekomstige vastgoedontwikkelingen in Provincie Vlaams-Brabant, 

onder meer over: 

• Marktoverview Woningbouw 

• Uplace-site: Werkwinkelwijk Broeklin in Machelen voorgesteld 

• Vilvoorde in ontwikkeling: woonwijk Groenloo op de Kodaksite in Koningslo, ‘4 Fonteinen’ 
en de ontwikkeling van de CAT-site en Asiat-Darse 

• Stadsvernieuwing Leuven en een gecoördineerde beleidsaanpak van de domeinen 
ruimte, mobiliteit en klimaat 

• Groen licht voor Catala site in Drogenbos 

• Nieuwe toekomst voor Marie Thumas-site, Leuven 

• Ontwikkeling Panquin-site & Accosite 

VDAB Partnerevent – Hoe houden we de arbeidsmarkt in Brussel en Vlaanderen 
tijdens en na deze coronacrisis in beweging? - webinar 20 november 2020 

https://www.vdab.be/partners/partnerevents 

https://www.voka.be/activiteiten/voka-metropolitan-reload-ontdek-samen-de-weg-naar-herstel-de-brusselse-metropool
https://www.voka.be/activiteiten/voka-metropolitan-reload-ontdek-samen-de-weg-naar-herstel-de-brusselse-metropool
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftracebrussel.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6668d4523ae3d9a571dd171f0%26id%3Da7cfad15f6%26e%3Da89c7c7420&data=02%7C01%7Clbaisier%40serv.be%7C7a4272bf7d644c25bd5a08d871d305c4%7C8db417ef853840be84510e68ffd7e210%7C0%7C0%7C637384498496809671&sdata=2Ccv%2FOX3jrbnf0S4uVTM37l7L9JaY0voithRBg4xs08%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftracebrussel.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6668d4523ae3d9a571dd171f0%26id%3Da7cfad15f6%26e%3Da89c7c7420&data=02%7C01%7Clbaisier%40serv.be%7C7a4272bf7d644c25bd5a08d871d305c4%7C8db417ef853840be84510e68ffd7e210%7C0%7C0%7C637384498496809671&sdata=2Ccv%2FOX3jrbnf0S4uVTM37l7L9JaY0voithRBg4xs08%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftracebrussel.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6668d4523ae3d9a571dd171f0%26id%3D844a2a6154%26e%3Da89c7c7420&data=02%7C01%7Clbaisier%40serv.be%7C7a4272bf7d644c25bd5a08d871d305c4%7C8db417ef853840be84510e68ffd7e210%7C0%7C0%7C637384498496809671&sdata=2mdhiLdzaBTZ2A2%2BM8FNMWdin35EWtYEG0Xn2o8yQ94%3D&reserved=0
https://spryg.com/be/events/vlaamsbrabant
https://www.vdab.be/partners/partnerevents
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VDAB organiseert regelmatig events voor zijn partners. Geert Pauwels, directeur VDAB Brussel, 

bespreekt volgende onderwerpen: 

• Wat is de impact van corona op de arbeidsmarkt? 

• Welke beroepen bieden nog zekerheid voor de toekomst? 

• Hoe spelen we het best in op die veranderende arbeidsmarkt? 

• Welke constructieve oplossingen versterken de Brusselse arbeidsmarkt? 

• Hoe beïnvloedt dit de dienstverlening van jouw organisatie? 

De digitale sessie vindt plaats op vrijdag 20 november, van 9u30 tot 12u30. Ze is bedoeld voor 

alle partners van VDAB Brussel en geïnteresseerde verantwoordelijken, opleiders, bemiddelaars, 

begeleiders en consulenten. Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht. Schrijf je in 

Heb je vragen over dit event? Stuur een mailtje. 

 

 

https://pub.marketingmail.vdab.be/Inschrijving-partnerdag-2020
mailto:communicatie.vdabbrussel@vdab.be

