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GEZOCHT: 30 studenten met creatieve ideeën om deel te nemen aan de B(r)ouw
Challenge

Zin om er op los te brainstormen en om in teamverband een
duurzame herbestemming voor de ‘Oude Brouwzaal’ van Rodenbach
te bedenken? Dan is deze B(r)ouw Challenge beslist iets voor jou! Ga
de uitdaging aan en beleef een uniek avontuur dat blijft plakken!
In 2002 werd een nieuwe, state of the art brouwzaal gebouwd,
waardoor de reeds bestaande ‘oude’ brouwzaal leeg kwam te staan.
Beschermd als monument in 2013 wacht de oude brouwzaal al 14 jaar
op een nieuwe invulling.
24u!
Meer tijd krijg je niet om in een multidisciplinair team de Oude
Brouwzaal van brouwerij Rodenbach een nieuw leven te geven tijdens
een tweedaags ontwerpatelier (zaterdag 1 en zondag 2 april 2017).
Experts helpen je met raad en daad, maar elk team moet een
overtuigend (business) concept uitwerken en zo de professionele jury overtuigen.
Een unieke ervaring!
Een battle tussen de verschillende teams waarbij jouw creatieve en innovatieve vaardigheden tot het
uiterste worden getest!
B(r)ouw proces




FILTEREN EN SPOELEN – Filter de beste ideeën binnen je multidisciplinair team (architectuur,
monumentenzorg, sociaal-cultureel werk, business- en communicatiemanagement). Spoel je
plan meermaals en destilleer het tot een duurzaam herbestemmingsproject .
GISTEN – Laat je bijstaan door een team van enthousiaste experten en ervaren coaches. Ze
adviseren je met een uitgebreide briefing, moedigen je aan om je ideeën volop te laten gisten
via brainstorm, focussen leggen en visualiseren.
BOTTELEN – Pitch je gerijpt voorstel aan een professionele vakjury. Het winnend team krijgt
media aandacht!

De smaak te pakken?
Het aantal deelnemers is beperkt tot 30. Gratis registratie via www.midwest2020.be.
Wanneer: zaterdag 1 april en zondag 2 april 2017 | Huis van de Voeding - Spanjestraat 141 Roeselare
Nog vragen? Neem vrijblijvend contact op met julie.verhooghe@west-vlaanderen.be

GEZOCHT: Jongerenambassadeurs voor 'Our Democratic Europe'

Ben jij tussen 14 en 18 jaar? Dan kan je ambassadeur worden van het Europees project 'Our
Democratic Europe'. Samen met andere jongeren uit België, Denemarken, Polen en Nederland denk je
na over Europese thema's als onderwijs, klimaatsverandering, armoede en innovatie. Stel je kandidaat
voor 30 november 2016 via het aanmeldingsformulier.
ARhus en de bibliotheken van samenwerkingsverband BRoeRe zijn één van de partners binnen het
nieuw Europees project Our Democratic Europe dat jongeren tussen 14 en 18 jaar moet opleiden tot
echte ambassadeurs. Per land krijgen 25 jongeren de kans om deel te nemen. Uit deze groep zal in
het begin van het project een taskforce worden opgericht. Zij staan mee in voor de organisatie van
het hele project. Daarvoor krijgen de jongeren de kans om verschillende workshops te volgen. Zo
leren ze zelf hoe ze bijvoorbeeld een vergadering leiden of hoe ze een goede presentatie maken.
De groep zal nadenken over onderwerpen als onderwijs, klimaatverandering, armoede en innovatie.
Ze bespreken eerst elk onderwerp via een regionaal seminarie. Daarin zullen alle 25 jongeren in debat
gaan met elkaar. Enkele weken na het regionale seminarie volgt een internationaal seminarie. De
taskforce vertegenwoordigt daar de ideeën van de groep. De vier transnationale seminaries gaan
telkens door in één van de deelnemende landen. België is het laatst aan de beurt, in februari 2018.
Jeugdparticipatie en beleidssuggesties
Het project heeft als doel dialoog en ontmoetingen te creëren tussen jongeren, ondernemers en
beleidsmakers van verschillende niveaus. Zij zullen samen nadenken over Europa en de toekomst,
maar tegelijk ook hun vrienden, andere beleidsmakers en media overtuigen van het belang van
jeugdparticipatie. Het eindresultaat van de seminaries en bijeenkomsten zal een overzicht zijn met
belangrijke voorstellen, ideeën en suggesties om jongeren meer te betrekken in beleidsbeslissingen.
De jongeren gaan uiteindelijk alles officieel overhandigen aan de Europese Commissie.
Meer info: www.arhus.be

Diversiteit op de werkvloer: Ontdek de website vamosvacaturos.be

We kunnen ons de (Midden-)West-Vlaamse economie en bedrijfswereld niet meer voorstellen zonder
werknemers van vreemde origine. Maar niet iedereen vindt even gemakkelijk de weg naar de
werkvloer, ook al zijn ze hier geboren en getogen. Het project Vamos Vacaturos wil de perceptie over
mensen met allochtone roots op onze arbeidsvloer bijstellen en verzamelt op www.vamosvacaturos.be
ruim 40 getuigenissen van arbeidsmigranten en van bedrijfsleiders/HR-managers uit de streek die
mensen van buitenlandse origine tewerkstellen.
Benieuwd naar hun verhalen en ervaringen? Surf naar www.vamosvacaturos.be en luister naar hun
getuigenissen.

Terugblik: 3de editie jobhappening Food@WorkLive

Op 17 november 2016 kwamen in het Huis van de Voeding 15 voedingsbedrijven en 7 interimkantoren
met specialisatie in de voedingsindustrie tijdens de 3de editie van de jobhappening Food@WorkLive in
contact met bijna 200 jongeren en 80 werkzoekenden.

Het opzet van Food@WorkLive? De voedingsindustrie bij jongeren als een hoogtechnologische
sector, waar constant nood is aan goed opgeleide en gemotiveerde werknemers promoten én
tegelijkertijd nieuwe werknemers aanwerven.
Tijdens de schooluren richtte het educatieve luik zich tot scholieren uit de derde graad. 192
leerlingen, zowel met een achtergrond voeding, als uit technische richtingen, maakten kennis
met de West-Vlaamse voedingsbedrijven. De afwisseling van korte interactieve doe-opdrachten en
langere hands-on workshops in het opleidingsatelier en het foodlab van het Huis van de Voeding
zorgden voor een leerrijk programma.
In de vooravond konden jongeren, werkzoekenden en geïnteresseerden kennis maken met de
jobmogelijkheden bij 15 voedingsbedrijven en 7 voedingsgespecialiseerde interimkantoren.
De jobhappening werd afgesloten met de try-out comedyshow ‘Technostress’ van Henk Rijckaert.
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