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Terugblik op de eerste editie van Food@Network
In het Huis van de Voeding vond op dinsdag 17 oktober
voor de eerste keer Food@Network plaats.
Het opzet? Dialoog en samenwerking op gang brengen
tussen de 100-tal verantwoordelijken van voedings-en
maatwerkbedrijven, intermediairen en
onderwijsactoren.
Tijdens deze netwerknamiddag werden 5 infosessies
aangeboden waarbij verschillende onderwerpen aan bod kwamen. Enerzijds werd er ingezoomd op de
troeven van de voedingsindustrie en de mogelijkheden van werknemers om door te groeien in de
sector. Anderzijds konden voedings- en maatwerkbedrijven een infosessie volgen waarbij diverse
samenwerkingsmogelijkheden aan bod kwamen. Voor de onderwijsactoren kwam het belang van
samenwerking tussen voedingsbedrijven en het onderwijs aan bod. Eveneens stond een rondleiding in
het vernieuwde Joblabo op het programma.
---Terug naar overzicht---

Europese primeur: maatwerkbedrijf Mariasteen zet Light Guide Systems in op de
werkvloer!
Op Food@Network van 17 oktober, een event in het Huis van de Voeding waar onderwijs,
intermediairen en maatwerk- en voedingsbedrijven elkaar konden vinden, presenteerde 4Werk een
aantal ‘good practices’ van samenwerkingen tussen reguliere en sociale economiebedrijven binnen de
voedingsindustrie.
4Werk, het overlegplatform voor sociale economiebedrijven in West-Vlaanderen, toonde aan dat de
maatwerkbedrijven op veel verschillende manieren samenwerken met bedrijven uit de reguliere
voedingsindustrie, zowel binnen het eigen bedrijf, als op een andere werkvloer.
In gans West-Vlaanderen zijn er 9 maatwerkbedrijven actief in de voedingssector (waarvan zeker 2 in
Midden-West-Vlaanderen). Ze staan garant voor ongeveer 425 arbeidsplaatsen, waarvan een flink
deel aan de voedingsindustrie gelinkt kunnen worden. Deze bedrijven zijn zowel actief als
onderaannemer of als producent. Ze verpakken, portioneren, vullen displays, … zowel voor derden als
voor eigen producten.
Mariasteen vzw uit Gits werkt in een enclave bij Ardo, specialist in de verwerking van
diepvriesgroenten. Een ploeg medewerkers van Mariasteen werkt er, samen met hun begeleider, als
team binnen de verpakkingsafdeling. Ze hebben er hun vaste opdracht en de werknemers van deze
enclave zijn inmiddels een vaste waarde geworden binnen het team van Ardo.
De Lochting uit Roeselare/Izegem is leverancier van bio-groenten aan zowel Colruyt als Bioplanet en
werkt onder andere ook met een team binnen de REO Veiling. Ze verpakken er bio-producten voor
verschillende afnemers aan hun eigen verpakkingslijn. Daarnaast zijn er nog verschillende kleine
projecten bij andere ondernemingen, gaande van het herverpakken van voedingsproducten tot het
maken en leveren van belegde broodjes voor openbare besturen.

Samenwerken biedt dus kansen voor alle actoren! Bedrijven in de sociale economie creëren arbeid
voor hun medewerkers en de bedrijven uit de reguliere sector kunnen groeien en innoveren omdat ze
meer tijd en ruimte krijgen om zich te focussen op hun core business.
Meer info: 4werk.

---Terug naar overzicht---

Het Joblabo Voeding laat jongeren kennismaken met de voedingsindustrie
De officiële opening van het Joblabo Voeding (Huis van de
Voeding) vond plaats op dinsdag 17 oktober 2017. Het Joblabo
Voeding is een interactief doe- en belevingscentrum waar
jongeren de wondere wereld van de voeding alsook de diverse
beroepen in de voedingssector kunnen ontdekken.
De voedingsindustrie vormt met haar 17.000 jobs en 9,1
miljard euro omzet een belangrijke motor voor de WestVlaamse economie. Alleen zijn de werkloosheidscijfers in WestVlaanderen bijzonder laag, waardoor voedingsbedrijven meer moeite ondervinden om hun vacatures
ingevuld te krijgen. De knelpuntberoepen in deze sector zijn hoofdzakelijk operatoren en
onderhoudstechnici.
Om bedrijven te helpen in deze zoektocht zet de POM West-Vlaanderen zich in op acties die de
instroom van werknemers naar de voedingssector versterken. Een belangrijke doelgroep zijn de
jongeren, zij worden namelijk de werknemers van morgen en hebben nog heel wat (studie)keuzes te
maken tijdens hun schoolloopbaan.
Het Joblabo richt zich op scholen uit het basis- en secundair onderwijs. De leerlingen ontdekken
spelenderwijs de voedingssector via interactieve games, quizvragen, scanbare infoborden, filmpjes,

touchscreens en educatieve pakketten. Na afloop krijgt iedere leerling een competentierapport mee
waaruit blijkt welke beroepen het beste aansluiten bij zijn of haar talent.

Het Joblabo Voeding is een realisatie van de POM West-Vlaanderen in samenwerking met VDAB,
Alimento, Stad Roeselare, VIVES Hogeschool en Fevia. De totale investering bedraagt zo’n €150.000.
Het Joblabo kreeg vorm in het kader van het Interreg V project ‘Grenzeloos Competent’
(www.grenzelooscompetent.eu) met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling en de Provincie West-Vlaanderen.
Meer info: Joblabo Voeding.
---Terug naar overzicht---

Europese primeur: maatwerkbedrijf Mariasteen zet Light Guide Systems in op de
werkvloer!
Mariasteen gaat voluit voor industrie 5.0 of de collaboratieve
industrie, een industrie waar mens en machine elkaar
versterken.
Hierdoor kan het maatwerkbedrijf als toeleverancier blijven
inzetten op internationalisering, specialisatie en complexere
processen. Door te blijven innoveren, blijft het voor Mariasteen
mogelijk om de tewerkstelling van de medewerkers in de
toekomst te garanderen.
De integratie van de cognitieve arbeidsondersteuning van Light Guide Systems helpt moeilijke
opdrachten te vereenvoudigen voor de medewerkers. Het slim projectiesysteem visualiseert de
werkinstructies op de werkvloer waarbij elke stap getoond wordt die de werknemer moet volgen in de
voltooiing van het product.
Mariasteen gebruikt als eerste, Europees bedrijf het Light Guide System op verschillende werkposten.
Meer info: Website Mariasteen
---Terug naar overzicht---

Maak het mee - RSL op Post, 6 tot 10 november 2017, Roeselare
Bedenk en maak mee jouw stad tijdens één van de workshops van 6 tot 10 november in het
voormalig Bpostgebouw in Roeselare.

---Terug naar overzicht---

Lezing Fons Leroy, 9 november 2017, Izegem
Op donderdag 9 november 2017 licht Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB, zijn boek 'Work
action Heroes' toe in het stadhuis van Izegem (zaal Meilief).

---Terug naar overzicht---

VNDelta Conferentie, 29 november 2017, Roosendaal (NL)

Hoe gaat de Delta succesvol om met de uitdagingen van
digitalisering in de logistiek?
Hoe blijft de Delta een betrouwbaar logistiek knooppunt?
Hoe organiseren wij de cyberveiligheid?
Experts uit het onderwijs en de praktijk lichten tijdens de
VN Delta Conferentie toe wat digitalisering betekent voor het bedrijfsleven in de havens van de
Vlaams Nederlandse Delta.
Deze conferentie is gericht naar vertegenwoordigers van besturen, kennisinstellingen,
middenveldorganisaties, havens en de Vlaamse en Nederlandse bedrijven die over de grens actief zijn,
willen kennismaken en/of samenwerken met partners over de grens.
Meer info omtrent het programma en (gratis) inschrijven kan via de website: VNDelta Conferentie.
---Terug naar overzicht---

Workshopreeks: Innoveren in exponentiële tijden, najaar 2017, Roeselare

Hoe kan je beter innoveren dankzij exponentiële veranderingen?
Hoe detecteer je tijdig toekomstige opportuniteiten?
Hoe krijg je disruptieve ideeën marktklaar?
Hoe kan je anderen enthousiasmeren om mee te bouwen aan nieuwe ideeën?
Hoe kan je met exponentieel denken rust brengen in je organisatie?
Dit najaar biedt Exponential Academy de mogelijkheid om een vertaalslag te maken naar nieuwe
ideeën en/of innovatietrajecten in drie workshops telkens van 9u00 tot 12u00:


Workshop 1: Exponential thinking op 10 november 2017

Wat is exponential thinking? Welke exponentiële veranderingen zijn op komst en hoe vertaal
ik die in concrete opportuniteiten voor mezelf en/of mijn bedrijf.



Workshop 2: Innoveren met een exponential touch op 24 november 2017



Workshop 3: Omgaan met verandering op 8 december 2017

Hoe pas je exponential thinking toe op de visie en missie van je idee of bedrijf? Wat begrijpen
we onder MTP of massive transformation purpose?
Welke impact hebben deze veranderingen op onszelf? Kunnen we met verandering overweg?
Hoe enthousiasmeren we onze collega’s en medewerkers? Hoe bereiken we de early adopters
voor disruptieve ideeën?

Meer info en gratis inschrijven kan via deze link
---Terug naar overzicht---

Lancering #Ideaal Duaal

Draag je vernieuwing hoog in het vaandel?
Ben je op zoek naar een kans om je organisatie in de kijker te brengen bij toekomstige medewerkers?
Heb je verfrissende ideeën over de afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt?
Dan ben jij de geschikte kandidaat voor de wedstrijd ‘IdeaalDuaal’!
In deze Vlaamse competitie wordt gezocht naar de beste en meest innovatieve ideeën om duaal leren
vorm te geven.
Leerkrachten en leerlingen uit het secundair onderwijs, bedrijfsleiders, werknemers en
geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Organisaties of ondernemingen die
samenwerken met andere actoren, ontvangen bonuspunten!
Deelnemen kan vanaf 6 november t.e.m. 27 november 2017.
Meer info en inschrijven: Ideaal duaal

---Terug naar overzicht---

Stem De Lochting naar de finale van 'De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2017'
De Lochting is één van de 12 geselecteerde finalisten voor de Grote Prijs voor
Toekomstige Generaties 2017.
In 2007 werd deze Grote Prijs voor Toekomstige Generaties in het leven geroepen
om initiatieven te belonen die met succes de principes van duurzaamheid
integreren in hun dagelijkse werking. Concreet geven deze organisaties een plaats
aan de vier dimensies van duurzame ontwikkeling waarbij aandacht wordt besteed
voor het milieu (Planet), het sociaal welzijn (People), een economisch houdbaar model (Prosperity) en
een participatieve aanpak (Participation).
Stemmen kan nog tot 15 november 2017 (middernacht).
Meer info: website De Lochting.
---Terug naar overzicht---

Ontwikkeling van 'Blended learning' - aanpak binnen Maatschappelijke Oriëntatie (MO)
Deze ESF-oproep heeft als doel om personen uit derde landen zelfredzamer te laten functioneren in
de samenleving. Het bestaande aanbod Maatschappelijke Oriëntatie wordt geoptimaliseerd en
geflexibiliseerd door de ontwikkeling van een vernieuwende ‘blended learning’- aanpak MO. Blended
learning is een combinatie van face-to-face onderwijs met open, flexibele, afstands- en elektronische
vormen van leren (computerondersteund leren).
De oproep gebeurt in drie fases:
1.
2.

3.

Analyse en conceptuele uitwerking
Ontwikkeling, testen en validering van de didactische modellen en digitale tools op maat
alsook de uitwerking van een ondersteuningspakket voor MO-docenten en het opstellen van
een implementatieplan
Duurzame inbedding van de ‘blended learning’-aanpak

De uitvoering van het project gebeurt in co-creatie met de eindgebruikers (MO-cursisten en MOdocenten).
Indieningsdatum is vrijdag 1 december 2017.
Meer info vind je hier terug: Blended Learning - aanpak binnen Maatschappelijke Oriëntatie.
---Terug naar overzicht---

Opleidingen in bedrijven
ESF opent een oproep om opleidingen in zowel KMO’s als in grote ondernemingen te stimuleren.
De oproep heeft 4 clusters van opleidingen voor ogen:





Cluster
Cluster
Cluster
Cluster

1:
2:
3:
4:

Digitale competenties
Geletterdheid
Transversale vaardigheden
Bedrijfsinnovatie opleidingen

De subsidie per goedgekeurd project bedraagt maximaal 100.000 euro; waarvan max. 40.000 euro
ESF-financiering en max. 60.000 euro Vlaamse cofinanciering. De promotor moet een minimale,

private cofinanciering voorzien van 30% voor een kleine onderneming en 50% voor een (middel)grote
onderneming.
Indieningsdatum is vrijdag 22 december 2017 (middernacht).
Meer info is terug te vinden op de website: Opleidingen in bedrijven.
---Terug naar overzicht---

RESOC Westhoek zoekt M/V met talent

---Terug naar overzicht--

West-Vlaamse kunststofbedrijven gezocht voor werkplekleren
Het KIEM project (Kunststof is een Missie) is een vacaturegericht opleidings- en tewerkstellingsproject
van PlastIQ i.s.m. VDAB, waar werkzoekenden opgeleid worden tot operator in innovatieve
kunststofmaterialen. In een 6 weken durende basisopleiding krijgen ze diverse
kunststofverwerkingstechnieken aangeleerd, aangevuld met een opleiding elektriciteit, mechanica,
pneumatica, hydraulica en BA4. Via werkplekleren, in de vorm van een stage van 4 weken, worden de
cursisten gekoppeld aan bedrijven met openstaande vacatures.

Heeft uw bedrijf interesse om één van de cursisten op te leiden en/of te werk te stellen? Heeft u
interesse in een samenwerking? Contacteer: marieke.veryser@plastiq.be
Meer info: PlastIQ.
---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

