
2 Zeeën Cluster

Activeer menselijk kapitaal  
investeer in soft skills

Programma
Europese economie en lokale bedrijven 

stimuleren door mensen te ondersteunen 
bij hun persoonlijke ontwikkeling

Datum: Vrijdag 14 November 2014
Locatie: Kinepolis Lomme (Rijsel)
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Atum: Vrijdag 14 November 2014

Gezamenlijke bevindingen van de  
STEPS-cluster partners
• 1/ De economische meerwaarde van soft skills: 

een verstandige investering in menselijk kapitaal 
• 2/ Een brug slaan tussen werkzoekenden en 

werkgevers!

14.00
Koffiepauze, soft skills mini expo

14.30
Panel debat: de gewenste toekomst
Vijf sleutelfiguren vanuit verschillende sectoren 
geven hun kijk op de meerwaarde van soft skills 
en hun cruciale rol in het process van activering 
van menselijk kapitaal in zowel het arbeidsleven als 
persoonlijk leven.

15.15
Vragen uit het publiek

15.30
Conclusies en aanbevelingen
Slotopmerkingen en aanbevelingen voor de toe-
komst, gericht op beleidsmakers op een lokaal, 
regionaal en Europees niveau om de voordelen 
van soft skills te herkennen en te verzekeren dat 
deze belangrijke kwestie op de agenda blijft van 
strategische tewerkstelling en competentiegerichte 
vorming.

15.45-17.00
Netwerk receptie

9.30-10.30 
Registratie en koffie, mini soft  
skills expo
Het 2 Zeeën Programma is zeer trots om u enkele 
inspirerende tools en instrumenten om te werken 
aan soft skills voor te stellen, die ontwikkeld werden 
tijdens de programma-periode 2007-2013. 

Deelnemers aan de conferentie zullen kennismaken 
met het perspectief vanuit het sociaal beleid en de 
economische meerwaarde van soft skills, grensover-
schrijdende activiteiten die zijn uitgevoerd door de 
Europese partners en concrete resultaten.

10.30
Welkom en openingssessie

Welkom in Rijsel
• Inleiding van het event en de voornaamste 

doelstellingen
 
• Openingssessie: deelnemers leren iets meer over  

de context van het STEPS-cluster project. Bart 
Vanhercke, OSE Directeur (Observatoire Social 
Européen) zal praten over de sociale dimensie 
van de EU2020 strategie en de nood om te 
investeren in menselijk kapitaal.

12.00-13.00
Netwerk lunchpauze,  
mini soft skills expo

13.15
Activeer menselijk kapitaal –  
investeer in soft skills

Kennismaking met de STEPS cluster
• In de STEPS cluster werden partners uit 

verschillende landen (Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk en België) en verschillende 
sectoren (welzijn, onderwijs, beroepsgerichte 
training en arbeidsmarkt) verenigd door hun 
ervaring dat de sleutel tot succesvolle en 
duurzame tewerkstelling het investeren in soft 
skills en menselijk kapitaal is. Deelnemers 
leren de verschillende partners kennen en de 
methodes en instrumenten die ontwikkeld 
werden om menselijk kapitaal te activeren. 

Een blik op ervaringen uit het werkveld
• STEPS film – een overzicht van acties en 

resultaten op het gebied van soft skills uit 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en 
België.
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"Investing in your future"
Crossborder cooperation programme 

2007-2013 Part-financed by the European Union 
(European Regional Development Fund)

The Interreg 2 Seas Programme is an EU funding 
programme which promotes crossborder coopera-
tion between partners from France, England, Belgium 
(Flanders) and The Netherlands. It aims to develop the 
competitiveness and the sustainable growth potential of 
maritime and non-maritime issues through the establish-
ment and development of cross border partnerships.

For further information on the 2 Seas Programme, 
please visit our website :

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu
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