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Geef mee richting aan de nieuwe socio-economische Streekagenda Midwest (2019 2024)!

Hoe versterkt het industriële, ondernemende Midden-West-Vlaanderen haar economische
troeven als welvarende en competitieve regio én hoe geven we iedereen de kans om
daaraan mee te werken? Dat is dé hamvraag waarop de socio-economische Streekagenda (2019 –
2024) een toekomstgericht antwoord wil geven.

Op maandag 2 oktober 2017 nodigen we vertegenwoordigers van lokale besturen, de sociale
partners, de provincie West-Vlaanderen, het bedrijfsleven, experten en streekorganisaties uit om met
elkaar in dialoog te gaan op basis van een inspiratienota en om frisse insteken te leveren voor
toekomstgerichte acties.
Programma
U kiest zelf aan welke en aan hoeveel werksessies u deelneemt:


9.00u – 12.00u: Werksessie 1: Ruimte



13.00u – 16.00u: Werksessie 2: Mens



17.00u – 20.00u: Werksessie 3: Economie

Hoe organiseren we onze ruimte en onze mobiliteit? Hoe werken we aan omgevingskwaliteit?
Wat is er nodig in de regio opdat mensen optimaal kunnen leven, werken en ondernemen?
Hoe geven we iedereen een volwaardige kans op arbeid? Weten we voldoende talent te
houden en aan te trekken voor onze ondernemingen?
Hoe geven we nieuwe zuurstof aan onze maakindustrie? Welke nieuwe economische
opportuniteiten dienen zich aan?

Praktisch





Inschrijven is verplicht en kan door hier te klikken.
Kan je er niet bij zijn maar wil je toch een insteek leveren? Bezorg ons jouw input tegen 27
september 2017 via julie.verhooghe@west-vlaanderen.be en wij zorgen ervoor dat jouw
ideeën mee aan bod komen.
Alle werksessies vinden plaats in het Huis van de Voeding, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
(Zaal: Hop & Mout)
We voorzien ’s middags een lunch en ’s avond broodjes.

Idea Consult begeleidt de werksessies in opdracht van RESOC Midden-West-Vlaanderen en het
Midwestoverleg – ILV Associatie Midwest.

---Terug naar overzicht---

Gezocht: Ondernemers voor de klas
Voelt u zich als ondernemer, bedrijfsleider of manager
geroepen om uw ondernemers- of carrièreverhaal te delen
met onze jonge generatie? Word tussen 15 januari en 9
maart 2018 voor één dag Ondernemer voor de klas en
inspireer onze jongeren tijdens een twee uur durende
gastles! In de regio Midden-West-Vlaanderen zijn we
nog op zoek naar enthousiaste ondernemers die hun
passie, expertise en energie willen delen.
Bedoeling is de jongeren een beter beeld te geven van wat
ondernemen en werken in een onderneming vandaag betekent en hen zo te helpen bij hun nakende
studie- of beroepskeuze. Laatstejaarsstudenten uit secundair en hoger onderwijs willen weten wat
bedrijven van hen verwachten en welke vaardigheden nodig zijn om succesvol mee te draaien in het
bedrijfsleven.
Zin om deel te nemen? Schrijf je dan in vóór 29 september 2017 via de website: Ondernemer voor de
Klas.
Meer info is te verkrijgen bij Wendy Smets van Vlajo vzw via: wendy.smets@vlajo.org .
---Terug naar overzicht

Uitnodiging: West4Work Arbeidsmarkt roadshow – Oostende: ‘Werkbaar werk in de
horeca’, 25 september 2017

Op maandag 25 september 2017 staat de West4Work Arbeidsmarkt roadshow in het teken van de
lokale horeca. De sessie ‘Werkbaar werk in de horeca’ vindt plaats in de Grote Post in Oostende.
Tijdens het arbeidsmarktsymposium is Kris Peeters, Vice-Eerste minister en minister van Werk,
Economie en Consumenten, de key note spreker. In de namiddag worden ook diverse infosessies
aangeboden i.h.k.v. ‘Werkbaar werk in de horeca’ waarna de namiddag wordt afgesloten met een
bezoek aan de infomarkhal en aansluitend een netwerkreceptie.
Inschrijven kan via www.west4work.be

---Terug naar overzicht---

Uitnodiging Food@Network, 17 oktober 2017, Roeselare
De voedingsindustrie groeit sterk in West-Vlaanderen en is voortdurend op zoek naar nieuwe
medewerkers voor heel diverse functies.
Welke medewerkers zoekt de voedingsindustrie en welke competenties zijn belangrijk om in deze
sector aan de slag te gaan? Welke opleidingen bestaan er voor jongeren en werkzoekenden? Welke
middelen zijn er om jongeren en werkzoekenden te informeren? Waar kunnen ze aan de slag of hoe
kunnen ze zich nog bijscholen? Hoe kun je als voedingsbedrijf je medewerkers laten doorgroeien? Hoe
kunnen voedingsbedrijven en maatwerkbedrijven gericht samenwerken? Hoe kun je als
voedingsbedrijf de contacten met het onderwijs versterken?
Food@Network biedt je een antwoord op deze vragen. Via getuigenissen, speeddates, een rondleiding
in het vernieuwde joblabo en netwerking belooft het een boeiende namiddag te worden.
Programma
12u30 Onthaal met lunch en meet & greet
13u15 tot 14u45
Er is keuze tussen twee van de drie onderstaande sessies. Elke sessie duurt 45 minuten.
A: De voedingsindustrie, een interessante sector met heel wat troeven en doorgroeimogelijkheden!
- i.s.m. voedingsbedrijven, Alimento, Syntra West en VDAB
• Getuigenissen van werknemers uit voedingsbedrijven
B: Rondleiding in het joblabo: spelenderwijs de voedingsindustrie leren kennen
- Toelichting en rondleiding in het vernieuwde joblabo
C: Maatwerkbedrijven en voedingsbedrijven slaan de handen in elkaar! Wat werkt?
- i.s.m. Mariasteen, Interwest en Sowepo namens 4Werk
• Good practices van de verschillende samenwerkingsmogelijkheden
14u45 tot 15u15
Pauze en meet&greet
15u15 tot 16u
D: Technische competenties ontdekken en verwerven door screening en opleiding
- i.s.m. Alimento, Syntra West en VDAB
• Heroriënteren of bijscholen: opleidingsmogelijkheden
• Talentspotter: tool voor de screening van onderhoudstechnici
E: Jongeren informeren over de voedingsindustrie in de klas: hoe begin je eraan?
- i.s.m. voedingsbedrijven en Alimento
• Tools en handvaten voor leerkrachten
• Speeddates met afgestudeerden die in de voedingsindustrie werken
16u tot 17u
Afsluitende receptie en meet & greet
Bekijk hier het volledige programma
Vanaf 17 uur wordt het joblabo Voeding officieel heropend. Het joblabo is een actief doe- en
belevingscentrum in het Huis van de Voeding waar klassen en werkzoekenden aan de hand van de
digitale game 'Talent4Food' de voedingsindustrie leren kennen.

Indien u interesse heeft voor het avondprogramma, kan u zich inschrijven via deze link: Opening
joblabo
Praktische info
Deelname aan deze netwerkmiddag is gratis, maar inschrijven is verplicht. Inschrijven tot 10 oktober
via www.foodatworklive.be
Locatie
Huis van de Voeding
Spanjestraat 114
8800 Roeselare
Routebeschrijving
Contact
Veerle Breemeersch, Stafmedewerker Academie voor de Toekomst (Syntra West Groep)
veerle.breemeersch@avtwest.be
T 050 40 30 60
M 0473 74 34 33
Anja Proksch, Projectmedewerker Academie voor de Toekomst (Syntra West Groep)
anja.proksch@syntrawest.be
T 050 40 30 60

---Terug naar overzicht--RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen
Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
T 051 27 55 56
E resoc.middenwvl@west-vlaanderen.be
W www.midwest2020.be

Bezoek ons ook op Facebook

