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MIDWEST 2020, (s)maak het!
Recent werd ‘MIDWEST 2020’ - het nieuwe Streekpact voor de regio Midden-West-Vlaanderen voor de periode 2013–2018 bekrachtigd door de sociale partners, de provincie West-Vlaanderen en door 15 lokale besturen uit de streek.

Waarom MIDWEST 2020 (s)maak het! ? Midden-West-Vlaanderen heeft meer dan voldoende troeven in handen om zijn

traditionele waarden op een meer positieve en vooral attractieve wijze in de verf te zetten. De sterke sector van de agro-voeding kan
daarbij een prima vertrekpunt vormen, naast andere performante regionale sectoren. Samen met besturen, organisaties,
bedrijven en burgers maakt RESOC/SERR werk van een meer ‘gesmaakte’ regio-uitstraling.

Themadagen MIDWEST 2020: Van Streekpact naar Streekcontract
In het voorjaar van 2014 organiseert RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen een aantal Themadagen rond de 3 beleidsdomeinen
‘Ondernemen’, ‘Werken’ en ‘Leven’. Diverse lokale, regionale en provinciale partners, deskundigen en organisaties worden uitgenodigd,
geïnspireerd en geactiveerd om de prioritaire regionale ambities van MIDWEST 2020 (de zogenaamde XII Werken) mee vorm te geven
en te gaan vertalen in concrete actieplannen.
Noteer alvast de volgende data in uw agenda:
MIDWEST Leeft! – 26 maart, De Oude Melkerij, Gits
RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen zoekt naar wegen om talenten en competenties te linken aan streek- en/of lokale noden en zet
daarvoor in op Sociaal Kapitaal! Zij wil zo de regio stimuleren tot meer creatieve en duurzame samenwerking. Participatie is immers van
steeds groter groeiend belang om socio-economische en maatschappelijke problemen innovatief aan te pakken.
MIDWEST Onderneemt! – 22 april, site Huis van de Voeding, Roeselare
Masterclass ‘Social Network Mapping’ en regionale strategiebepaling aan de hand van de Future IQ-Game.
In de loop van de maand mei wordt verder nog een interactief werkatelier georganiseerd rond diverse vormen van ondernemerschap:
intra-preneurship, vrouwelijk ondernemerschap, en ondernemerschap voor jongeren.
MIDWEST Werkt! – 4 juni, De Oude Melkerij, Gits
Onze regionale arbeidsmarkt staat onder druk. Prof. Geert Van Hootegem en de sociale partners van de regio reiken werkpunten en
mogelijke oplossingen aan.
Meer info en uitnodiging volgen binnenkort!

Word streekambassadeur
Ben je vol passie bezig met je streekproduct, -gerecht of arrangement? Dan
heb je ongetwijfeld belangstelling in extra ondersteuning. Met de verkiezing van
streekgebonden hoogvliegers willen we iedereen een extra duwtje in de rug
geven bij de promotie van zijn of haar product. Niet alleen zal de campagne
voor de nodige extra publiciteit zorgen, de ultieme laureaat gaat naar huis met
een unieke promotiefilm van zijn of haar streekproduct, -gerecht of arrangement, gemaakt door een professioneel productiehuis. Dat is meteen een
extra boost om het helemaal te maken en je streekproduct een hoge vlucht te
laten nemen . Mis deze unieke kans niet en schrijf je nu in.

Je kan je hier inschrijven. Vul de nodige gegevens in, upload 2 kwalitatieve foto’s: 1 van jezelf en 1 van je
streekproduct, -gerecht of -arrangement en geef er een korte beschrijving van.

RESOC/SERR steunt ondernemende jongeren via het Vlajo Small Business Project
Op zaterdag 25 januari namen 19 Vlajo SBP-teams deel aan de tweede SBP-Verkoopdag in het
Ring Shopping Kortrijk Noord. De jonge studentondernemers richten zelf hun stand in en
proberen hun zelf ontwikkelde producten zo goed mogelijk aan de man/vrouw te brengen. Een
ideale training om hun ondernemerscompetenties verder aan te scherpen.
Een waaier van producten en diensten wordt er voorgesteld. Gaande van chocolade met
insectenvulling over gepersonaliseerde oliekaarsen tot digitale gadgets.
Een anonieme jury trok op pad om de teams te beoordelen en de studenten gaven het beste van
zichzelf.
Drie teams werden beloond: het meest innovatieve voedingsproduct - een gezond chocomousse
met rode biet en dus heel veel antioxidanten - werd beloond met een waardebon door
RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen. Het team met de beste verkooptechnieken mocht een waardebon in ontvangst nemen
geschonken door het Ring Shopping Kortrijk Noord en het team met de meest creatieve verkoopstand ontving een cheque uit handen
van dhr. de Bethune, gedeputeerde voor Economie en Streekontwikkeling van de Provincie West-Vlaanderen.
Ondernemerschap leeft en ondernemingszin werd getoond, dat kunnen alle aanwezige bezoekers beamen!

Hoever staat het intussen met de samenwerking in de Eurometropool?
De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai heeft onlangs zes kaarsjes uitgeblazen, die symbool staan voor de vooruitgang op het vlak van
samenwerkingsverbanden en concrete resultaten. Wilt u die leren kennen of ontdekken? Raadpleeg dan het document "5 jaar
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, 5 jaar intensieve grensoverschrijdende samenwerking”.
Dit document beschrijft de vooruitgang en de meerwaarde van de samenwerkingsverbanden tussen de partners, maar wijst ook op de
noodzaak om door te zetten, geduld uit te oefenen en open minded te zijn.
Alleen ga je sneller, Samen kom je verder
Naast de gemeenschappelijke kennis van de institutionele actoren, van de actoren van het maatschappelijke middenveld en van
de verschillende realisaties, blijft de mobilisering van de gezamenlijke kennis onontbeerlijk, zowel om processen te ontwikkelen en
gemeenschappelijke projecten op het terrein te realiseren, als om zich voor te bereiden op de toekomst.
Van gezamenlijk project tot concrete realisaties
De leden van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai richten hun gezamenlijke inspanningen nog steeds op de uitdagingen die
ervoor zorgen dat hun samenwerking een meerwaarde biedt (zal bieden), zowel voor de bewoners van de Eurometropool als voor de
lokale actoren: hun Strategie (2014-2020) is het resultaat van een maturatie van hun samenwerking (cf. "5 jaar Eurometropool") en van
hun ambitie om Europa op het terrein uit te bouwen. Deze strategie, uitgewerkt rond drie assen (socio-economisch/mobiliteittoegankelijkheid/blauwe en groene Eurometropool), biedt een echt referentiekader voor de partners en actoren van de Eurometropool
en beoogt de invoering van een coherent en geïntegreerd globaal grensoverschrijdend beleid.
De grensoverschrijdende informatie zal worden ontwikkeld voor de burger.
De EGTS zal de projecten concretiseren op basis van de competenties en middelen van haar leden en partners, evenals met behulp van
Europese fondsen.
Meer info:
Download:
• « 5 jaar Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, 5 jaar intensieve grensoverschrijdende samenwerking »
• De Strategie Eurometropool 2020.

Jongeren prikkelen voor de techniek van morgen met de technologie van vandaag
Het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) uit Oost- en West Vlaanderen lanceren samen met het
Technocentrum Zeeland het Europees (Interreg) project Bedrijf+School. Ze willen met dit project aantonen
dat de keuze voor een technische opleiding niet alleen een sjieke maar ook een slimme keuze is!
Steeds vaker worden we geconfronteerd met een mismatch tussen de vraag naar gekwalificeerde techniekers
enerzijds en de in- en uitstroom in het technisch- en beroepsgericht onderwijs anderzijds.
Met Bedrijf+School wordt daarom de bedrijfswereld dichter bij de jongeren gebracht. Techniek wordt er tijdens
een bedrijfsbezoek of een gastles op een prikkelende, uitdagende en fascinerende manier gebracht. Het
binnenbrengen van de bedrijfscontext tot in de klas moet bijdragen tot een open, brede en vooral correcte
beeldvorming waarbij techniek toegepast word in de realiteit.

Via de website www.bedrijfplusschool.eu kunnen onderwijsinstellingen uit de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Zeeland
(grensoverschrijdende) bedrijfsbezoeken en gastlessen organiseren met Zeeuwse én Vlaamse bedrijven. De techniekbus brengt
leerlingen gratis tot bij het grensoverschrijdend bedrijf.
Ben je een geïnteresseerd bedrijf of wil je weten welke activiteiten de bedrijven aanbieden? Raadpleeg dan www.bedrijfplusschool.eu of
neem contact op met Cindy Van Herpe via cindy@bedrijfplusschool.eu .

TechnoTielt - 1 maart 2014
Op deze job- en opleidingsbeurs stellen bedrijven en uitzendkantoren uit de ruime Tieltse regio hun vacatures voor. Het gaat om
kunstofbedrijven, textielbedrijven en metaalbedrijven.
Het secundair en hoger onderwijs, Syntra West en het Centrum voor Volwassenenonderwijs laten je proeven van de studierichtingen en
opleidingen die leiden naar veelbelovende jobs in deze bedrijven.
Op de beurs zijn er ook tal van doe-activiteiten voor jong en oud die je de wereld van de 'nieuwe materialen' laten ontdekken.
Experimenteer en creëer met de nieuwe materialen!
De job- en opleidingsbeurs is een initiatief van de Academie voor de Toekomst Nieuwe materialen in samenwerking met VDAB en
verschillende partners, waaronder ook RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen.
Voor meer informatie kan je terecht op de website www.technotielt.be.

Hoe CURA-B inspireert tot betere business in de zorgsector -26 februari 2014
Beter producten en diensten afzetten in de zorgsector vraagt een nieuwe marktbenadering. Innovatieve oplossingen voor de
cliënt zijn veelal het resultaat van nieuwe samenwerkingsmodellen tussen zorg-, kennisinstellingen en bedrijven. Overheden
zijn eveneens een belangrijke schakel in het faciliteren van deze samenwerkingsverbanden.
Wilt u meer weten over de barrières en opportuniteiten voor bedrijven in de gezondheidszorg?
Noteer dan woensdag 26 februari 2014 in uw agenda!
PROGRAMMA
17u30
18u00
18u15
18u45
19u15
19u45
20u00

Ontvangst
Verwelkoming
Ann Overmeire, Afdelingshoofd van Kennis, Innovatie & Technologie, POM
Investeren in een doordacht gebruik van verlichting bij bewoners met dementie
Katholieke Hogeschool VIVES, WZC Sint-Vincentius, Tronixx en RESOC Midden-West-Vlaanderen
Het aanbieden van niet-medische diensten aan kwetsbare cliënten
Katholieke Hogeschool VIVES en RESOC Brugge
Inzichten in de barrières en de opportuniteiten voor bedrijven om beter business te doen in de zorgsector
Dr. Greg O'Shea, Senior Research Fellow, Lord Ashcroft International Business School, Anglia Ruskin University Cambridge
Slotwoord
Joris Hindryckx, algemeen directeur Katholieke Hogeschool VIVES
Receptie tot 21u00

Deze miniconferentie wordt u aangeboden door de POM West-Vlaanderen, Katholieke Hogeschool VIVES en RESOC Brugge en RESOC
Midden-West-Vlaanderen in het kader van het project CURA–B. Dit project is mede gefinancierd door het INTERREG IVA 2 zeeën
programma.
PRAKTISCH
Deelname aan de miniconferentie CURA-B is gratis, maar inschrijven is verplicht. Inschrijven kan tot vrijdag 21 februari 2014.

Slotconferentie CURA-B - 13 maart 2014
Op donderdag 13 maart 2014 vindt in Middelburg de Slotconferentie van Cura-B plaats.
Er wordt gefocust op hoe innovatie verder gezet kan worden in uw organisatie. Het congres is toegankelijk voor iedereen die
betrokken of geïnteresseerd is in de toekomst van de zorg: zorgprofessionals, KMO's, regionale en lokale overheden, consultants, ...
Naast inspirerende sprekers, kan u ook deelnemen aan workshops en een rondetafel waar 'the Strategic Health Cluster Europe' de
resultaten van Europese gezondheidsprogramma's zal delen.
Voor meer informatie en uw inschrijving kan u terecht op www.cura-b.eu.

RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen
Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Peter Benoitstraat 13, 8800 Roeselare
T 051 27 55 50 - F 051 27 55 51
E resoc.middenwvl@west-vlaanderen.be
W www.midwest.be
Bezoek ons ook op Facebook

