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Jobhappening Food@WorkLive, 17 november 2016, Roeselare

Op 17 november 2016 vindt in het Huis van de Voeding in Roeselare de 3de editie van de
jobhappening Food@WorkLive plaats. Tal van voedingsbedrijven en uitzendkantoren bieden samen
ruim 150 vacatures aan!
Van 17.00u tot 20.00u krijg je tijdens de jobhappening de kans om:
• het grote aanbod vacatures en stages te ontdekken en toekomstige jobmogelijkheden te
bespreken.
• opleidingen die naar de voedingsindustrie leiden te leren kennen voor alle leeftijden.
• te leren van werknemers uit de voedingsindustrie.
• de werking van een voedingsbedrijf in de praktijk te zien.
• de innovaties in de sector te beleven.
Om 20.00u wordt de happening afgesloten met de try-out comedyshow ‘Technostress’ van
Henk Rijckaert. Hoe je een gratis ticket kan bemachtigen, vind je binnenkort op
www.foodatworklive.be

Infosessie ‘Jij kan het maken als wettelijk erkend ambachtsman’, 30 november 2016,
Roeselare

Consumenten gaan meer en meer op zoek naar producten met een meerwaarde. Die meerwaarde kan
worden gevormd door het achterliggende verhaal, de lokale verankering, de gebruikte materialen of
door een innovatieve of ambachtelijke productiewijze.
Authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten maken vandaag de dag het verschil voor de
moderne consument.

‘Handmade’ is weer volledig in.
Met deze roadshow willen we dit vakmanschap en het creatief en artistiek talent in de verf zetten. We
informeren u graag over een aantal erkenningen en labels (zowel federaal als regionaal) alsook
initiatieven die voor u, als vakman, interessant kunnen zijn.
Programma
19u30 Onthaal en verwelkoming
20u05 “De erkenning als ambachtsman” - Chris Andries (Commissie voor Ambachtslieden)
20u50 “Handmade in Belgium” - getuigenis
21u05 “100% West-Vlaams” - getuigenis Kaasboerderij ’t Groendal, Rumbeke, streekproducent
21u20 “ReviVak-Vakmanschapsbeurs 2017” - toelichting door RESOC Midden-West-Vlaanderen
21u30 Netwerkmoment met streekproducten “100% West-Vlaams”
Praktisch
Deelname aan deze workshop is gratis, maar inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan tot 25 november via deze link.
Locatie
Huis van de Voeding
Spanjestraat 141
B - 8800 Roeselare
Zaal Hop&Mout
Contact
Rebecca Verhaeghe
coördinator detailhandel
0494 53 43 63
rebecca.verhaeghe@ocwest.be

Expo Vamos Vacaturos bij TVH Group, Waregem

Bezoek de rondreizende tentoonstelling Vamos Vacaturos over diversiteit op de West-Vlaamse
werkvloer. Mensen van buitenlandse afkomst getuigen over hun werkervaringen in Vlaanderen. Zo zijn
er interviews met arbeidsmigranten van vroeger en nu, buitenlandse stielmannen en experts,
seizoenarbeiders en grensarbeiders. Ook enkele West-Vlaamse bedrijven vertellen over diversiteit op
de werkvloer. Begeleid met tal van filmpjes en met foto’s van Els Van Bosbeke. Maak ook kennis met
het educatief materiaal en de rondreizende theatervoorstelling van Vamos Vacaturos. Neem een kijkje
op www.vamosvacaturos.be
Praktisch:




Bezoek de expo van 4 t.e.m. 18 november 2016 bij Thermote en Vanhalst (TVH),
(Brabantstraat 15 Waregem).
Gratis toegang. Elke weekdag van 7.30u tot 18.00u en uitzonderlijk open op 19 november
(van 10.00u tot 12.00u)
Tip: de combinatie met bedrijfsbezoek bij TVH Group is mogelijk, mits vooraf aan te vragen
via tamara.naert@tvh.com

De expo ook bij u? Dat kan! Contacteer dominique.velghe@west-vlaanderen voor meer info.
Bachelorproef van studente VIVES toont aan: Kinderen staan positiever ten opzichte van
techniek na deelname aan de Techniekacademie
Kinderen die deelnemen aan de Techniekacademie in West-Vlaanderen blijken na deelname
meer ambitie te hebben voor een technische job. Ze denken bovendien veel minder dat techniek
enkel voor jongens is. Dat stelt VIVES-studente Claudia Mommerency vast in haar bachelorproef
Toegepaste Psychologie.
De Techniekacademie West-Vlaanderen tracht kinderen van het vijfde en zesde leerjaar technisch te
prikkelen. Deze kinderen maken in twaalf woensdagnamiddagen leuke technische projecten. Twee
techniekmentoren begeleiden hen hierbij.
Aan de hand van online vragenlijsten onderzocht Claudia Mommerency de houding van de deelnemers
aan de Techniekacademie in 28 West-Vlaamse gemeentes tussen september en december 2015. Haar
onderzoek wijst uit dat kinderen na deelname aan de Techniekacademie op twee factoren significant
anders antwoorden dan voordien. Met name de factor die aangeeft of een kind later al dan niet een
technische job zou willen uitvoeren. En de factor die aangeeft of een kind al dan niet genderstereotiep
denkt over de technische wereld. In beide gevallen veranderen kinderen hun mening in positieve zin.
Kinderen lijken na deelname meer ambitie te hebben voor een technische job en denken niet meer
dat techniek enkel voor jongens of mannen is. Deze twee factoren zijn van groot belang in de huidige
maatschappij. Er is namelijk een groot tekort aan technisch geschoolden.

De Techniekacademie zorgt er niet enkel voor dat kinderen een positievere houding ten opzichte van
techniek ontwikkelen. Het is ook een fijne ervaring voor de kinderen zelf. Maar liefst 98% van de
kinderen die deelnamen aan de Techniekacademie geeft aan de Techniekacademie leuk te vinden.
Meer info: www.techniekacademie.be, Sabine Poleyn, 0472 27 69 99
Meer info over het onderzoek: clau.momm@hotmail.com
Terugblik op een geslaagd ‘€xchange: Food, Feed, Health’ seminarie

Het interactief agro-food seminarie €xchange bracht op dinsdag 25 oktober 2016 in het Huis van
de Voeding ruim 120 CEO’s en R&D-medewerkers van leidinggevende agro-foodbedrijven, topexperten (professoren en onderzoekers) uit de academische wereld en lokale/provinciale overheden
samen. De deelnemers konden in de namiddag kiezen uit 4 masterclasses over Voeding en
Gezondheid, Voedingskwaliteit en Voedselveiligheid, Veevoeding en Voedingstechnologie. Tussendoor
konden de bedrijven op een one-to-one basis in gesprek gaan met de academische experten, en hen
raadplegen omtrent individuele onderzoeksvragen. Er waren een 8-tal verschillende thema’s voor deze
interactie-sessies: 1) confiserie, bakkerijproducten en granen – 2) dranken – 3) gezondheid – 4)
groenten en fruit – 5) veevoeding – 6) verpakking – 7) vlees en vis – 8) zuivel.
Tijdens het avondprogramma van €xchange werden vanuit de praktijk 2 cases uitgelicht die de
meerwaarde van samenwerking tussen industrie en onderzoek duidden:




Het jonge bedrijf, Urban Crops (opgestart in november 2015) en het departement
Plantaardige Productie van de Universiteit Gent werken samen aan de ontwikkeling van
innovaties in de indoor teelt, waarbij kwaliteit en duurzaamheid centraal staan. Dhr.
Vandecruys (oprichter en managing director van Urban Crops) en prof. Geelen (vakgroep
plantaardige productie, UGent) gaven tekst en uitleg.
Het Izegemse bedrijf Vandemoortele Lipids NV startte samen met het Laboratorium voor
Food Technology & Engineering (FTE) van UGent, het ‘Vandemoortele Centrum voor Lipid
Science and Technology’ op in april 2012. Dit expertisecentrum bouwde inmiddels een stevige
internationale reputatie op voor haar bijdrage op het gebied van oliestructurering. Dr. ir.
Rombaut (R&D manager bij Vandemoortele) en Prof. Dewettinck (vakgroep voedselveiligheid
en voedselkwaliteit, UGent) vertelden waarom het een meerwaarde is voor een matuur bedrijf
met een eigen, uitgebreide R&D-afdeling, om toch samen te werken met een
onderzoekscentrum.

Een beschouwend panelgesprek waarbij er o.a. dieper werd ingegaan op de financiering van
(vaak dure) onderzoeksprojecten en op de vraag of KMO’s al dan niet voldoende gemakkelijk de
weg naar de onderzoekscentra van de universiteiten/hoge scholen vinden sloot de avond af waarna
en er nog tijd was om te netwerken.

Zowel de bedrijven als de academici lieten zich zeer positief uit over het opzet en de inhoud van het
€xchange-seminarie en zijn vragende partij voor een vervolgeditie.
Alle presentaties kan u raadplegen door hier te klikken. Het programma met abstracts kan u hier
downloaden.

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

