Ontmoet uw toekomstige werknemers uit Eeklo op de 'opendeurdag'!
Beste ondernemer, buren en collega´s,
Stad Eeklo, VOKA, de Eeklose scholen en een groep bedrijven kijken in deze druilerige periode alvast
vooruit naar kansen om ons Eeklose industriepark flink in het zonnetje te zetten, en we nodigen jullie
graag uit om mee te doen!
Wat we voorstellen is een evenement, dat we voor het gemak voorlopig even opendeurdag voor
studenten zullen noemen. Wees gerust, onze Eeklose studenten bedenken zeker wel een meer
originele naam!








De opendeurdag zal plaatsvinden op donderdag 30 april 2020.
Een halve dag lang krijgen laatstejaarsstudenten de kans langs te komen en kennis te maken
met de bedrijven hier in ons industriepark en vice versa.
Deelname aan de opendeurdag zal verplicht zijn voor de leerlingen, de opendeurdag valt
tijdens de schooluren, maar ze kiezen zélf bij welke bedrijven ze langs willen komen. Zo zijn
de leerlingen zeker en vast geïnteresseerd. Iedere student krijgt de mogelijkheid om twee
bedrijven te bezoeken.
Duurtijd van één bezoek zetten we vast op anderhalf uur. Bedrijven geven met behulp van
een draaiboek zelf invulling aan dit anderhalf uur en bepalen zelf welke capaciteit aan
studenten voor hen mogelijk is. Idee is om er voor iedereen een leerrijke en toffe dag van te
maken, dat spreekt voor zich!
Afhankelijk van het aantal bedrijven dat in wil stappen, zal het in totaal om maximaal 700
leerlingen gaan, die na een boeiende opendeurdag, allen met een verhelderde geest én
mooie goodiebag naar huis gaan. Een unieke kans dus om in één klap duidelijk in beeld te
komen bij héél wat jongeren uit de streek!

Hebben we jullie al warm gemaakt? Het concept is nog vers, en wordt de komende maanden verder
uitgewerkt via een werkgroep. In de huidige fase krijgen we graag zicht op hoeveel interesse er is
vanuit de Eeklose bedrijven. Dit zal immers sterk de omvang van het evenement bepalen.
Deze uitnodiging geldt dan ook als een warme oproep. We vernemen graag of jullie op 30 april,
samen met ons de hand willen reiken aan de Eeklose studenten. Ja? Super! Stuur ons snel een mailtje
terug voor de kerstvakantie hoeveel studenten jullie kunnen ontvangen. Uiteraard houden we jullie
dan ook op de hoogte!
Wens je eerst meer info? Geen probleem! Op 2 december van 12u30 tot 13u30 organiseren we een
kort infomoment. Dit zal doorgaan in de raadzaal van het stadskantoor, Industrielaan 2. We lichten
alles graag in geuren en kleuren aan je toe. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Geef gerust
door mocht je hierop aanwezig willen zijn, via nicole.daelemans@eeklo.be.
Hopelijk tot snel!
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