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24-uren Foodcamp
Ondernemingen maken werk van duurzame loopbanen
Wilt u aan de slag met gezondheid op het werk?
RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen wenst u een schitterend en gezond 2015!
RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen knijpt er even tussen uit!

Save the date:



Conferentie voor Land- en Tuinbouw en Sierteelt, Aalter, 5 februari 2015

Easy -Team wint agro-food innovatiekamp!
In het Huis van de Voeding in Roeselare werkten op 9 en 10 december 66 studenten uit 6 Vlaamse universiteiten en hogescholen tijdens
een 24 uren ‘foodcamp’ in multidisciplinaire teams aan creatieve en innovatieve oplossingen voor reële bedrijfsvraagstukken uit de
voedingsindustrie. Die opdrachten hadden ze gekregen van de vier peterbedrijven: Ardo-Dujardin Foods, Micobel, Mulder Natural Foods
en Westvlees.
Het concept ‘Easy-team’, uitgewerkt door studenten van VIVES en de Artesis Plantijn Hogeschool
Antwerpen, kon op de meeste appreciatie van de jury rekenen. Ze ontwikkelden een bijzonder
creatieve oplossing voor de uitdaging van Milcobel: “beperk de voedselverliezen bij de productie van
onze zuivelproducten”. In het voedingsbedrijf van ‘Easy-Team’ streeft men naar een ‘zero waste’ door
de machines uit te rusten met een sensorsysteem. De combinatie van sensoren en slimme software
laat toe om afwijkende parameters in het productieproces tijdig te detecteren. Op die manier kan heel
snel worden ingegrepen en kunnen productverliezen worden geminimaliseerd. “Automatisering laat
ook toe om het personeel ‘slim’ in te zetten. Het werk wordt interessanter en de mensen
gemotiveerder. Bij velen zal dat resulteren in een creativiteit die uitmondt in oplossingen die de
rendabiliteit nog verhogen”, legt winnaar Benoit Coussée uit.
"Het meest innovatieve voorstel, zeer concreet uitgewerkt en in dat opzicht het meest realistische. Dit innovatiekamp is een unieke
ervaring voor jongeren: ze scherpen hun ondernemerszin aan, leren in team werken, komen in contact met professionals en worden
ondergedompeld in de echte bedrijfswereld. Hopelijk vinden ze later ook de weg naar onze voedingsindustrie”, aldus Jozef Mottar, QESH
Director van Milcobel.”
Het innovatiekamp werd georganiseerd door RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen i.s.m. het Vlaams Huis van de Voeding en Vlajo vzw
(Vlaamse Jonge Ondernemingen).
Meer info: www.midwest2020.be

Ondernemingen maken werk van duurzame loopbanen
45 ondernemingen uit Midden-West-Vlaanderen tekenden in 2014 in op de maatregel loopbaan- en diversiteitsplan. Met ondersteuning
van een Projectontwikkelaar van RESOC/SERR werd een actieplan op maat van de onderneming uitgewerkt om te evolueren naar een
duurzamer personeelsbeleid. De opgenomen acties variëren van thema’s zoals werving en selectie, onthaal van nieuwe medewerkers,
groei- en ontwikkeling tot werkbaarheid en werkgoesting. Mede naar aanleiding van CAO 104 en het gegeven dat we met z’n allen
langer aan de slag moeten, krijgen deze laatste thema’s dit jaar veel aandacht. Ook specifieke ‘op maat’- acties voor medewerkers uit de
kansengroepen (50-plussers, personen met een arbeidshandicap, allochtonen en kortgeschoolde jongeren) kunnen deel uitmaken van
een actieplan. Voor de effectieve implementering van deze acties kunnen ondernemingen rekenen op een financiële impuls van de
Vlaamse Overheid. Uit een recente VIONA-studie uitgevoerd door IDEA-consult is immers gebleken dat de combinatie van deze
financiële incentive en de procesbegeleiding door een Projectontwikkelaar die instrumenten, methodieken en expertise uit eerdere
praktijkvoorbeelden kan aanreiken, twee belangrijke succesfactoren zijn om duurzame effecten te realiseren.
Meer info: Bram.Bruggeman@west-vlaanderen.be | Ines.verhalle@west-vlaanderen.be

Wilt u aan de slag met gezondheid op het werk?

Houdt u zich als HR-medewerker, intern of extern preventie-adviseur, leidinggevende, vakbondsafgevaardigde, dienstverlener of
diversiteitsconsulent bezig met de gezondheid van werknemers?
Dan kan u vanaf nu terecht op de nieuwe portaalsite www.gezondwerken.be, een initiatief van het Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) met steun van de Vlaamse overheid. Het is de referentie in Vlaanderen die relevante
informatie over gezondheidsbevordering op het werk bundelt en een brug vormt tussen de theorie en de praktijk.
Gezond werken staat voor fysiek en mentaal gezonde werknemers in een gezonde werkomgeving. Een gezonde leefstijl is daarbij
belangrijk en richt zich op deze thema’s: voldoende beweging, evenwichtige voeding, niet roken, mentale veerkracht en voldoende
slapen.
Voor vragen als ‘hoe stimuleer ik mijn medewerkers om meer te bewegen’, ‘wat kan ik doen om het dranken- en voedingsaanbod op
mijn werkvloer evenwichtiger samen te stellen’ of ‘hoe ver staat het momenteel met het gezondheidsbeleid in mijn organisatie’ kan u
vanaf nu terecht op deze nieuwe website.
Daarnaast vindt u op www.gezondwerken.be:




Informatie over de verschillende gezondheidsthema’s en de relatie met werk.






Inspirerende ‘best practices’ om van gezondheid op het werk een vanzelfsprekend thema te maken.

Werkwijzen, tools en praktische tips om zelf aan de slag te gaan met gezondheid op de werkplek: opzetten, uitvoeren en
evalueren van een gezondheidsbeleid.
Gebruiksvriendelijk overzicht van mogelijke acties en dienstverleners rond gezondheid.
Jobfit en nv gezond: kadermethodieken voor een gezondheidsbeleid op het werk.
Instrumenten, materialen, nieuwste inzichten en recente publicaties.

www.gezondwerken.be is een eenvoudige, pragmatische en praktijkgerichte website die ervoor zorgt dat professionals die zich inzetten
voor gezondheid op het werk meteen aan de slag kunnen. Wilt u echter een uitgebreid rapport raadplegen of in eerste instantie gewoon
ervaringen uitwisselen? Geen nood, ook hierbij helpt deze website u op weg.
Kijk voor meer informatie op www.gezondwerken.be en word lid van de LinkedIn-groep ‘Gezond werken’.

RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen wenst u een schitterend en gezond 2015!

RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen knijpt er even tussen uit!
Tijdens de kerstvakantie knijpt RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen er even tussen uit. Wij zijn dan niet bereikbaar op kantoor. Vanaf
5 januari 2015 helpen we u graag verder.
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Bezoek ons ook op Facebook

