Nieuwsbrief 28 september 2016
In deze nieuwsbrief:






Open Bedrijvendag: Maak kennis met de dienstverlening vanuit het Huis van de Voeding, 2
oktober 2016, Roeselare
Inspiratieavond: Sterke productiebedrijven met betrokken medewerkers, 25 oktober 2016,
Kortrijk
Infoavond: Toekomst van PWA, DCO en Wijkwerk, 13 oktober 2016, Oostende
Inspiratie- en praktijkendag Personeel & Organisatie: Al gedacht aan veerkracht?, 16 oktober
2016, Mechelen
Terugblik op infosessie Duaal leren: Nieuwe regelgeving en ondersteuningsaanbod voor lokale
besturen

Open Bedrijvendag: Maak kennis met de dienstverlening vanuit het Huis van de Voeding
Op zondag 2 oktober zet het Huis van de Voeding de deuren open van 10-17u!
Het Huis van de Voeding is de uitvalbasis van Fabriek voor de Toekomst Voeding, een
partnerschap van actoren die voedingsindustrie. Tijdens Open Bedrijvendag ontdekt u langs een
uitgestippeld parcours de verschillende kamers in het Huis van de Voeding en maakt u kennis met de
verschillende partners van Fabriek voor de Toekomst Voeding.
Kom en ontdek:











Joblabo voor de voeding (maak kennis met
dienstverlening van Syntra West, IPV en VDAB)
Food Lab en sensorisch lab
Opleidingsatelier voor de voeding
Hoeve- en streekproductenmarkt 100% WestVlaams
Startersforum – starters stellen zich voor (Actie
voor Starters)
Trots op onze West-Vlaamse voedingsbedrijven
(Maak kennis met oa Agristo NV, Alpro, Ardo,
Milcobel, Maselis, MULDER Natural Foods, Westvlees NV)
De Smaak van Toen
Workshops en gidsbeurten, films en foodgames
2 in 1: 23e Krottegemse Rommelmarkt

Check het programma via: www.fabriekenvoordetoekomst.be/OBDvoeding

Inspiratieavond: Sterke productiebedrijven met betrokken medewerkers

Gedreven medewerkers en goede bedrijfsresultaten zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Informeer je over de nieuwe aanpak op het vlak van arbeidsorganisatie en
laat je inspireren door vier bedrijfsgetuigenissen.
De industrie wordt meer dan ooit uitgedaagd om zo snel mogelijk in te spelen op steeds specifiekere
klanteneisen. Het werk anders organiseren is een belangrijke sleutel om deze uitdagingen aan te
gaan. Door medewerkers meer autonomie te geven en door vanuit het management minder

operationele zaken op te nemen, is er meer tijd om je toe te leggen op de strategie en de toekomst
van het bedrijf.

Programma
18u00
Verwelkoming en toelichting programma door Veerle Breemeersch, stafmedewerker Academie voor de
Toekomst
Toelichtingen


Frank De Craecker, expert bij Flanders Synergy:



Jos Coenen, Stichting Innovatie en Arbeid/SERV:

"Naar slagkrachtige en wendbare organisaties met betrokken medewerkers"
"De kwaliteit van de arbeid in de industrie in Vlaanderen"

Bedrijfsgetuigenissen





Karolien Hulsbosch, directeur Zonnehoeve Production (beschutte werkplaats houtbewerking,
verpakking en textiel)
Dominique Van den Putte, directeur van Duva (voedingsbedrijf)
Edwin van Vlierberghe, directeur van Bombardier (metaalbedrijf)
Tineke Declercq, HR-manager van Villeroy en Boch België (metaal/kunststoffen)

Slotwoord door Stefaan Matton, directeur POM West-Vlaanderen
20u10
Infomarkt rond "anders organiseren" en "werkbaar werk" van volgende partners: Flanders Synergy,
SBM, Agoria, Flanders' FOOD, IPV, Co-valent, Cobot, ACV, ABVV, ACLVB
Uitleg rond de KMO-portefeuille
Netwerkreceptie
Praktische info
Deelname aan dit evenement is gratis, maar inschrijven is verplicht. Inschrijven kan tot 18 oktober.
Locatie: Congrescentrum 'Het Notenhof', President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk
Contact
Veerle Breemeersch
Stafmedewerker Academie voor de Toekomst
veerle.breemeersch@avtwest.be
0473 74 43 33

Infoavond: Toekomst voor PWA, DCO en Wijkwerk
Naar analogie van de infoavonden die het Vlaams Platform PWA/PWA-DCO in februari organiseerde,
zullen er in oktober opnieuw infoavonden plaats vinden, gespreid over verschillende Vlaamse
provincies. De West-Vlaamse infoavond vindt plaats op 13 oktober 2016 van 18.30 uur tot
20.30 uur in CC de Grote Post,Hendrik Serruyslaan 18a, 8400 Oostende
Deze samenkomsten hebben als doelstelling belanghebbenden te informeren over de toekomst van
PWA, de DCO’s, de vzw’s en Wijkwerk. Bovendien willen we hiermee netwerking mogelijk maken in de
verschillende regio's met verschillende partners.
Deze avonden richten zich naar: beambten, leden van de RvB's, Schepenen, Burgemeesters
en ook stadspersoneel. Mogen wij de beambten of voorzitters vragen deze uitnodiging aan het
College van Burgemeester en Schepenen door te sturen.
Inschrijven kan tot en met 10 oktober 2016 bij Anne de Schryver: anne.deschryver@vvsg.be.
Voor leden van het Vlaams Platform PWA/PWA-DCO bedraagt de inschrijving 20 euro p.p. en voor
niet-leden 60 euro p.p.. De inschrijvingsprijs kan gestort worden op BE10 091 011 569 604 met de
vermelding: inschrijving infoavond - PWA (pwa naam geven). De inschrijving is voldaan indien de
inschrijvingsprijs betaald werd.

Inspiratie- en praktijkendag Personeel & Organisatie: Al gedacht aan veerkracht?
Kom op 18 oktober naar het P+O-congres in Mechelen, dé inspiratie- en praktijkendag over hrm in
lokale besturen.
Als thema staat veerkracht voorop, het vermogen om goed om te gaan met veranderingen. Het
congres presenteert naast een reeks lezingen meer dan dertig boeiende praktijken uit gemeenten,
OCMW's en andere organisaties. Voorbeelden die te maken hebben met goed werkgeverschap, het
bestuur als wendbare organisatie, met betrokken medewerkers en sterke dienstverlening als resultaat.
Ook actuele thema's (bv. personeelsvraagstukken bij integratie gemeente en OCMW) komen aan bod.
Op deze dag krijgt u ook ruimte om standhouders en partners te bezoeken en in een gesprek met een
medewerker van de VVSG, Diverscity of Jobpunt Vlaanderen vragen te stellen over concrete
personeelszaken in uw bestuur.
Deze dag is een uniek samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse steden en
gemeenten, Jobpunt Vlaanderen en Diverscity (VVSG en overheidsvakbonden ACV-Openbare
Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB).
Het volledige programma kan je hier bekijken.
Wanneer
Dinsdag 18 oktober 2016, van 9.30 tot 16 uur (onthaal vanaf 9.00 uur.)
Waar
Congres- en Erfgoedcentrum Lamot-Mechelen
Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen
Deelnameprijs
De VVSG-leden, de vennoten van Jobpunt Vlaanderen en de vakbondpartners van Diverscity
betalen 99 euro per deelnemer.
De deelnameprijs voor alle andere organisaties bedraagt 150 euro.
Inschrijven
Schrijf nu in via congrescentrum.vvsg.be
Graag ontvangen we uw inschrijving ten laatste op dinsdag 11 oktober 2016.
Vragen?
willem.ceulemans@vvsg.be, 02 211 55 06

Terugblik op infosessie Duaal leren: Nieuwe regelgeving en ondersteuningsaanbod voor
lokale besturen
De Vlaamse Regering zet sterk in op ‘Duaal Leren’, een vernieuwd systeem van werkplekleren
voor leerlingen secundair onderwijs. Ook lokale besturen kunnen als werkgever meebouwen aan
bruggen tussen onderwijs en werk. Vanaf 1 september 2016 veranderden de regels waarmee
leerlingen uit het Deeltijds Onderwijs of een Syntra-opleiding kunnen tewerkgesteld worden grondig.
Lokale besturen moeten voortaan ook een verplichte erkenningsaanvraag doen als leerwerkplek.

Diverscity organiseerde op 15 september in het Huis van de Voeding te Roeselare een infosessie om
lokale besturen op de hoogte te brengen van de nieuwe regelgeving die van toepassing is voor de
tewerkstelling van alternerende leerlingen.
Via deze link kan u de presentatie van deze infosessie downloaden.
Meer info?
Voor inhoudelijke vragen kan u terecht bij Jan Creten, sectorconsulent Diverscity, 02 211 56 91,
jan.creten@diverscity.be.
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

