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Hogeschool UCLL en VDAB Limburg ondertekenen
samenwerkingsakkoord
Ondertekening tijdens jobbeurs op Campus Diepenbeek
VDAB Limburg en hogeschool UCLL ondertekenen op 17 maart 2017 een akkoord om
diepgaander samen te werken. Beide instellingen willen hun aanbod optimaal op elkaar
afstemmen en zo inspelen op de specifieke arbeidsnoden in Limburg.
Wil u weten wat VDAB Limburg en hogeschool UCLL van plan zijn en hoe dit de kansen van
werkzoekenden, cursisten en studenten in Limburg op de arbeidsmarkt zal vergroten? Kom dan naar de
ondertekening van het akkoord tot betere samenwerking tijdens UCLL’s jobbeurs van Management &
Technologie in het Technologiecentrum.
Wanneer?
Vrijdag 17 maart om 13u30
Waar?
Technologiecentrum, Campus Diepenbeek, Wetenschapspark 27, 3590 Diepenbeek
Programma
 13u30. Introductie akkoord en het belang hiervan voor Limburg - Marc Vandewalle, algemeen
directeur UC Leuven-Limburg
 13u35. Toelichting Jo De Cock, provinciaal directeur VDAB Limburg
 13u40. Formele ondertekening van het samenwerkingsakkoord
Contactpersonen
Jan Withofs, hoofd Marketing & Communicatie, hogeschool UC Leuven-Limburg
jan.withofs@ucll.be • 0473 736 919
Luc Smeets, Expert actiecommunicatie, VDAB Limburg
Luc.smeets@vdab.be • 0476 55 26 16
Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden
lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met
praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar
studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op
de arbeidsmarkt.
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar
buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.
Over VDAB
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) bestaat sinds 1989 en staat onder toezicht
van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën, Werk, Ruimtelijke Ordening, Sport en Erfgoed.

VDAB heeft volgende missie:

Als loopbaanregisseur schept de organisatie voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun
loopbaan te ontwikkelen. Dat gebeurt met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor
iedereen.

Als dienstverlener helpt VDAB burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de
marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben we
voor burgers uit kansengroepen.
Om die missie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB een uitgebreid en doeltreffend dienstenpakket aan:
arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, loopbaandienstverlening, faciliteren van de arbeidsmarktwerking.
VDAB wil betrouwbare, behulpzame en wendbare service aanbieden en de burger (werkzoekende, werkende en
werkgever) op een zo efficiënt mogelijke manier benaderen. De nieuwste informaticatoepassingen spelen hier op
in.

