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WEST4WORK Roeselare bracht de grand cru's van de arbeidsmarkt samen

Het Huis van de Voeding en Ter Eeste waren de place to be in Roeselare op 26 juni voor de derde
sessie van de West4Work roadshow rond ‘duurzaam en werkbaar loopbaanbeleid’. Maar liefst 240
deelnemers en een pak boeiende sprekers vonden hun weg naar de verschillende workshops en het
arbeidsmarktsymposium.
Prof. dr. Luc Sels (rector-elect KU Leuven) opende het namiddagprogramma en bracht stof voor
reflectie door tijdens zijn toelichting rond de toekomstverkenning arbeidsmarkt 2050 een aantal
belangrijke evoluties op weg naar 2050 aan te stippen. Hoe zou de arbeidsmarkt functioneren in
2050? Hoe moeten we het arbeidsmarktbeleid vorm geven om die verre toekomst goed gewapend
tegemoet te gaan? Het zijn intrigerende, en ten gronde onbeantwoordbare vragen. Daarbij
beklemtoonde de rector-elect dat de arbeidsmarkt in 2050 (groten)deels zal zijn wat we er op weg
naar die datum allemaal samen – lokaal, regionaal, nationaal en globaal – van maken!
Tijdens het arbeidsmarktsymposium namen diverse eloquente sprekers het woord. Europarlementslid
Tom Vandenkendelaere brak een lans voor deze regio en schetste dat Europa ook in woelige tijden
met stoomkracht aan het werk is. Europees commissaris Marianne Thyssen had het in haar keynote
speech over een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid in Europees perspectief.
De presentaties van de workshops en een uitgebreide fotoreportage zijn beschikbaar via
west4work.be
Noteer alvast ook de volgende sessies van de West4Work Arbeidsmarkt Roadshow
• Kust: Werkbaar werk in de horeca | 25 september 2017, Oostende
• Noord-West-Vlaanderen: Zorg voor werkbaar werk! | 31 oktober 2017, Brugge

---Terug naar overzicht---

Rapport: Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050
Het Steunpunt Werk en het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) kregen in het
kader van de Visie 2050-strategie van de Vlaamse Regering de opdracht om toekomstverkenningen uit
te werken over de arbeidsmarkt in 2050. In de studie wordt er gekeken hoe de arbeidsmarkt in 2050
zou functioneren. Welke systemen van (voortgezette) opleiding en vorming moeten bijgestuurd
worden om de toekomst goed gewapend tegemoet te gaan? De belangrijkste evoluties, gevolgen,
kansen en risico’s op weg naar de arbeidsmarkt in 2050 worden in dit rapport aangehaald.
Meer lezen? Download het Rapport ‘Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050’
---Terug naar overzicht---

Grote diversiteit in arbeidsmarktprestaties van Vlaamse steden en gemeenten
Achter de globale arbeidsmarktprestaties van de Vlaamse beroepsbevolking schuilt een grote, lokale
diversiteit. Op basis van een clusteranalyse uitgevoerd door Steunpunt Werk kunnen we de Vlaamse
steden en gemeenten indelen in een kopgroep van overwegend Oost- en West-Vlaamse gemeenten,
een tweede groep van voornamelijk gemeenten uit Vlaams-Brabant met een relatief hoge
werkzaamheid van 55-plussers, een middenmoot van gemeenten in een inhaalbeweging verspreid
over de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen, een cluster van gemeenten die weinig
vooruitgang geboekt hebben en een kleinere groep van steden en gemeenten in moeilijkheden, die
duidelijk achterop (blijven) hinken.
Meer info? Raadpleeg het artikel: 'De arbeidsmarktpositie van Vlaamse steden en gemeenten: een
analyse na tien jaar Vlaamse Arbeidsrekening' of de synthese (Steunpunt Werk).
---Terug naar overzicht---

Schoolverlaters snelst aan het werk in (Midden-)West-Vlaanderen
In vergelijking met Vlaanderen (11%), West-Vlaanderen (8,7%) telt Midden-West-Vlaanderen met
6,9% verhoudingsgewijs het minst aantal werkzoekende schoolverlaters na één jaar. Dat wil zeggen
dat Midden-West-Vlaamse studenten het snelst op de werkvloer aan de slag kunnen.
Globaal gezien zet de dalende trend van het aantal ongekwalificeerde en laaggeschoolde
schoolverlaters zich dit jaar niet verder. Schoolverlaters die zonder enige kwalificatie op de
arbeidsmarkt komen, hebben het bijzonder moeilijk om een eerste job te vinden. Meer dan 1 op 3 is
op zoek naar werk een jaar na het schoolverlaten. Het behalen van een getuigschrift of een diploma is
nog steeds hét toegangsticket tot de arbeidsmarkt.
Vrouwelijke schoolverlaters doen het opmerkelijk beter dan hun mannelijke collega’s. Terwijl meer dan
60% van de ongekwalificeerde en laaggeschoolde schoolverlaters een man is, is 60% van alle
hooggeschoolde schoolverlaters een vrouw. Vrouwen halen vaker een diploma hoger onderwijs en
vinden gemiddeld makkelijker werk.
Download hier het schoolverlatersrapport ‘STEMmig de toekomst in (VDAB)'
---Terug naar overzicht---

Wegwijzer: overzicht Europese subsidiemogelijkheden voor lokale besturen
Er heerst nog heel wat koudwatervrees bij lokale besturen omtrent Europese subsidies. Nochtans
kunnen deze subsidieprogramma’s een belangrijke hefboom zijn om lokale beleidsplannen te
faciliteren. De dienst EEIS van de Provincie West-Vlaanderen maakte (n.a.v. een thematische

bijeenkomst van RESOC XL van Noord-West-Vlaanderen) een laagdrempelige wegwijzer waarin alle
Europese subsidieprogramma’s die nuttig zouden kunnen zijn voor lokale besturen kort en bondig –
geïllustreerd door concrete voorbeelden – toegelicht worden. Download hier de wegwijzer.
Dat Europa reeds dichterbij is dan je denkt, toont de projectendatabank aan. Zo'n 150 projecten zijn
nu in volle uitvoering in West-Vlaanderen! Grote kans m.a.w. dat er bij u in de buur ook eentje is. Via
de projectendatabank kan je een selectie op regio, op een specifiek programma of op een trefwoord
maken.
---Terug naar overzicht---

Wedstrijd voor meest vernieuwende agrovoedingsstart-up geopend
Nog tot 11 september kunnen Belgische start-ups in de agrovoedingssector hun innovatieve ideeën voorstellen in de
eerste Europese FoodNexus Startup Challenge. Dit jaar vindt
de wedstrijd voor het eerst plaats, en dat in 7 Europese
landen: Denemarken, Spanje, Italië, Ierland, Frankrijk, België
en Nederland.
Voor de Belgische preselectie slaan de Universiteit Gent Food2Know, de Universiteit van Luik en Flanders’ FOOD de handen in elkaar. Op 13 en 26 oktober
zullen de deelnemende start-ups hun voorstel van innovatieve voedingsconcepten verdedigen in
respectievelijk Gent en Gembloux. De start-ups kunnen nog tot 11 september hun kandidatuur
indienen. Die moet aansluiten bij een van de volgende drie thema’s: voedselveiligheid en
duurzaamheid, voedselkwaliteit en -veiligheid, en gezondheid en welzijn. Een jury van experts uit de
landbouw- en voedingssector maakt een preselectie van de kandidaturen. Daaruit worden enkele
start-ups uitgenodigd om hun concept te komen verdedigen op 13 en 26 oktober. De nationale
winnaars maken kans op een gratis lidmaatschap van Flanders’ FOOD of Wagralim.
Daarenboven biedt ING de mogelijkheid aan de start-ups die geselecteerd worden om deel te nemen
aan de Vlaamse preselectie (max 8 – pitch sessie van 13 oktober) zich ook te presenteren voor een
ondernemerspubliek uit de agro-voedingssector op een ING event op 26 oktober (namiddag simultane
sessies met telkens 40-tal ondernemers). Tevens zal die avond de Vlaamse winnaar gehuldigd worden
door Food2Know, Flanders’ FOOD en ING.
De twee winnende start-ups van de Belgische voorronde kunnen doorstoten naar de Europese finale
op 13 december in Wageningen (NL). De winnaar van de Europese finale ontvangt 50.000 euro.
Daarnaast kunnen de winnaars van de nationale rondes rekenen op publiciteit, ondersteuning op vlak
van bedrijfsbeheer, en op toegang tot een breed netwerk van bedrijven uit de landbouw- en
voedingssector.
Meer info vindt u in de flyer in bijlage: Newsflash Startup Challenge FINAL2
---Terug naar overzicht---

Save the date: 1ste editie Food@Network, 17 oktober 2017, Huis van de Voeding,
Roeselare
Welke profielen zoekt de voedingsindustrie?
Welke competenties heb je nodig om in de voedingsindustrie aan de slag te gaan?
Welke opleidingen zijn er voor jongeren en werkzoekenden om in deze sector aan de slag te gaan?
Hoe kunnen voedingsbedrijven samenwerken met sociale economie en met het onderwijs?
Op dinsdag 17 oktober 2017 getuigen bedrijven en opleidingsinstanties tijdens de eerste editie van

Food@Network over de troeven en de mogelijkheden voor jongeren, werkzoekenden en werknemers
in de voedingsindustrie. Food@Network biedt de kans om bij te leren over de voedingsindustrie en te
netwerken met intermediairen die werkzoekenden kunnen doorverwijzen naar de voedingsindustrie,
leerkrachten, voedingsbedrijven en sociale economie.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Meer info: Food@Netwerk
---Terug naar overzicht---

Het nieuwe RESOC-team wenst u een deugddoende vakantie!
Ook bij RESOC Midden-West-Vlaanderen worden de batterijen opgeladen tijdens de zomermaanden.
Ons team knijpt er van 17 juli t.e.m. 4 augustus even tussenuit.
Het team van RESOC Midden-West-Vlaanderen is sinds april-mei trouwens versterkt met drie nieuwe
collega’s:





George Al-Assaf is afkomstig uit Hama (Syrië) en zorgt mede voor de praktische en
administratieve ondersteuning van het ganse RESOC-team. George droomt er van om met tijd
aan de slag te gaan als boekhouder.
Yves Vercruysse is de nieuwe Regisseur Sociale Economie en projectmedewerker Bovenlokaal
Werkgelegenheidsbeleid. Yves is geen onbekende in Midden-West-Vlaanderen, is geboren en
getogen in Ingelmunster en heeft zowel ervaring op het vlak van lokaal beleid als op het vlak
van sociale economie.
Stephanie Worm is afkomstig uit de Westhoek en steekt in Midden-West-Vlaanderen haar
handen uit de mouwen om haar rol als projectmedewerker Detailhandel en Ondernemerschap
in te vullen.

We wensen iedereen alvast een deugddoende & welverdiende zomervakantie toe!
---Terug naar overzicht---

RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen
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Bezoek ons ook op Facebook

