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MIDWEST 2020 - In actie: Jaarverslag 2015
Ons nieuwe jaarverslag is er! De Midden-West-Vlaamse economie en werkgelegenheid
stimuleren daar blijven we volop voor gaan!
Je kan MIDWEST 2020 - In Actie: Jaarverslag 2015 hier downloaden. Voor meer informatie over onze
activiteiten kan je uiteraard steeds bij ons persoonlijk terecht of ook op onze website
www.midwest2020.be .
Liever een gedrukt exemplaar? Stuur een mailtje naar resoc.middenwvl@west-vlaanderen.be

'Grandecafé' wint het innovatiekamp 'Nieuwe Materialen' met een innovatieve en
creatieve employer branding strategie voor Grandeco.
Het Vrij Technisch Instituut in Tielt was op 20 en 21 januari 2016 dé locatie van een 24-uren
innovatiekamp voor negentig wetenschapsleerlingen uit het 5de en 6de jaar secundair onderwijs
uit West- en Oost-Vlaanderen. De jongeren werden door de deelnemende peterbedrijven Grandeco,
Injextru Plastics, Quadrant en de bedrijvencluster Plastics@Tielt uitgedaagd om zich van hun
meest creatieve en innovatieve kant te laten zien.
Initiatiefnemer van dit innovatiekamp was RESOC/SERR MiddenWest-Vlaanderen die daarbij op de samenwerking kon rekenen van
de Stad Tielt, de POM West-Vlaanderen, Fabriek voor de Toekomst
Nieuwe Materialen en Actie voor Starters. Vlajo vzw leidde het
innovatiekamp in goede banen. Hendrik Verkest, voorzitter RESOC
Midden-West-Vlaanderen: “Met dit innovatiekamp wil RESOC/SERR
Midden-West-Vlaanderen jongeren, die de
werknemers/entrepreneurs van morgen zijn, bewust maken van het
belang van innovatie en creativiteit als hoeksteen voor ondernemerschap in de breedste zin van het
woord”.
Meer informatie over dit Innovatiekamp kan je vinden op www.midwest2020.be .

TechnoTielt
Op de actieve job- en opleidingsbeurs ‘TechnoTielt’ (www.technotielt.be) kan je van donderdag 4
t.e.m. zaterdag 6 februari kennis maken met de bedrijven uit de regio die werken met kunststoffen en
synthetische materialen!
Donderdag 4 februari: 15.00 – 17.00u


Jobdating: Voor werkzoekenden en werknemers op zoek naar een nieuwe uitdaging!

Zaterdag 6 februari: 10.00 – 13.00u


Voor het brede publiek met doe-activiteiten voor jong en oud, getuigenissen van mensen uit
het werkveld, informatie over opleiding.

Vamos Vacaturos: arbeidsmigranten in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, 18 februari
2016
De (West-)Vlaamse bedrijfswereld is meer en meer internationaal gekleurd. Sommige ondernemingen
zijn zelfs afhankelijk van buitenlandse werknemers. Jobs met nachtwerk raken vaak alleen maar
ingevuld met nieuwe Belgen en ook voor hoge functies wordt soms naar het buitenland gekeken.
Het project Vamos Vacaturos mikt op een genuanceerdere perceptie van mensen met buitenlandse
roots op onze werkvloer en gaat daarvoor dieper in op de arbeidsmigratie in onze streek: hoe kwamen
de eerste arbeidsmigranten hier terecht en hoe verloopt arbeidsmigratie nu? Welke soort bedrijven
doen beroep op arbeidsmigranten?
Na de presentatie van recent onderzoek (Amsab-ISG) gaan we in gesprek met Rudy Balcaen
(Directeur van Eutraco), Frederik Vandenberghe (CEO van Skyline Communications) en een
afgevaardigde van VOKA. Welke arbeidsmigranten stellen zij tewerk, hoe rekruteren ze en wat zijn
hun ervaringen?
Gedeputeerde voor economie en streekontwikkeling Jean de Bethune en schepen Filiep Robert
Bouckenooghe leiden de avond in.
Inschrijven en meer info: www.vamosvacaturos.be
---Terug naar overzicht---

Partnerforum BRV, 18 februari 2016
Het departement Ruimte Vlaanderen nodigt u van harte uit op een partnerforum in het kader
van de voorbereiding van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het forum vindt plaats op
donderdag 18 februari 2016 in het International Convention Center (ICC) in Gent.
Op het Partnerforum verneemt u meer over de werktekst van het Witboek BRV en het lopende debat
hierover. Tijdens thematische werksessies krijgt u bovendien de kans om uw mening te geven over de
werktekst en input te leveren voor de toekomstige beleidskaders. Zo kunt u bijdragen aan de verdere
inhoudelijke ontwikkeling van het document met het oog op politieke besluitvorming.
Inschrijven en informatie



U kunt zich hier inschrijven
Deelname is gratis




Lees alvast de werktekst voor het Witboek BRV en bekijk de website voor meer informatie
Heeft u verder nog vragen? Stuur dan gerust een mail naar AJB@rwo.vlaanderen.be

DUOday 2016: Durf jij een duootje doen?
De DUOday, een initiatief van GTB in samenwerking met diverse andere partners, is een doedag voor
personen met een arbeidsbeperking.
Het concept is eenvoudig: een bedrijf zet op DUOday voor één dag zijn deuren open voor een
werkzoekende die omwille van een beperking van zintuigelijke, lichamelijke, psychische of
verstandelijke aard moeilijker de weg vindt naar een job. Die vormt dan samen met één van de
werknemers een duo.
Deze duobaan voor één dag betekent voor beiden een echte opportuniteit: Werkgevers
maken kennis met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van de werkzoekende. De
werkzoekende krijgt de kans om zijn talenten te tonen en kan zijn/haar beeld van een bepaalde job
toetsen aan de realiteit.
De DUOday vindt plaats op 24 maart 2016.
Interesse om als bedrijf deel te nemen? Surf dan naar de Duodaywebsite, klik op deelnemen en vul
het inschrijvingsformulier in.

RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen is verhuisd!
Sinds 1 januari 2016 kan je ons vinden op de site van het Huis van de Voeding, Spanjestraat 141,
8800 Roeselare. Onze telefoonnummers blijven dezelfde. Vergeet ons nieuw adres niet aan te passen
in je adressenbestand!

OPGELET NIEUW ADRES: 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

