
De Debatten van de Raad 

Maandag 09 december 2019 van 12 tot 14 uur 

 

Het Beroepenpunt Brussel: een balans meer dan een jaar na oprichting 

Het Beroepenpunt Brussel, een project gedragen door Actiris, Bruxelles Formation en VDAB Brussel, werd ingehuldigd op 23 april 2018. Dit 

centrum groepeert op één plaats alle diensten van de verschillende actoren inzake beroepsoriëntering, opleiding, onderwijs en werkgelegenheid 

in het Brussels gewest. Zo kan aan het publiek een begeleiding worden verstrekt bij de verwezenlijking van professionele doelstellingen. Het 

betreft het grootste platform in Europa. Meer dan een jaar na de oprichting ervan stelt de Economische en Sociale Raad voor om van zijn acties 

en realisaties een balans op te maken. 

 

Opgelet: Dit Debat van de Raad gaat door in de lokalen van het Beroepenpunt. 

 

Catherine Kinet is Directeur van het Beroepenpunt Brussel. 

Caroline Mancel is Adjunct-directeur-generaal van Actiris. 
 

 

Plaats: Beroepenpunt Brussel 

Sterrenkundelaan 14 – 1210 Brussel  



Gratis deelname maar inschrijven is verplicht tegen uiterlijk vrijdag 06 december 2019, enkel via een mail aan schaouch@ces.brussels of 

cwaeyenbergh@ces.brussels. Tussen 12 en 12.30 u. wordt de deelnemers een lichte lunch aangeboden.  

 Aarzel niet om deze uitnodiging door te sturen naar personen die belangstelling voor dit thema kunnen tonen. 

 

 Indien u in het bestand van de Economische en Sociale Raad wenst te worden opgenomen en u op de hoogte wenst te worden gehouden van de 

actualiteit van de Raad (uitnodigingen voor de Debatten, de Newsletter, het Tijdschrift, enz.), dan kan u dit per kerende aan de verantwoordelijke 

melden. Op de dag van elk Debat zijn bovendien inschrijvingsformulieren beschikbaar aan het onthaal. 

 

 Om onze verschillende evenementen te promoten, worden er tijdens de debatten gewoonlijk algemene foto’s voor de sociale netwerken gemaakt. 

Indien u hierop niet wilt voorkomen, aarzel dan niet om ons dit bij uw inschrijving te laten weten. 
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