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Spoort u (nog) goed? Neem deel aan onze bevraging!
Op 15 september lanceerden de vier regionale overlegfora voor de regio’s Midden-WestVlaanderen en Westhoek de online enquête ‘Spoort u (nog) goed?’ in het station van
Lichtervelde.
Burgemeesters, streekpolitici en vertegenwoordigers van de sociale partners (werkgevers- en
werknemersorganisaties) roepen met dit initiatief de inwoners en de treinreizigers op om de komende
weken massaal deel te nemen aan de bevraging over de stiptheid van de treinen, het geboden
reiscomfort, de klantgerichtheid van de maatschappijen Infrabel en NMBS en de kwaliteit
van de stationsomgeving.
KLIK HIER OM DEEL TE NEMEN AAN DE BEVRAGING
Meer info: www.midwest2020.be

Oproep: Geef mee bekendheid aan onze bevraging 'Spoort u (nog) goed?'
Na een succesvolle lancering van de online bevraging ‘Spoort u (nog) goed?’ komt het er nu op aan
om mensen (persoonlijk) ‘aan te sporen’ om de enquête (meerdere malen) in te vullen!
Wenst u onze actie actief mee te promoten (via uw lokaal netwerk, lokale vereniging en/of bij
vrienden en kennissen, …)? Dan kan dit:


door flyers (recto-verso) uit te delen, affiches uit te hangen – gratis te bestellen via
julie.verhooghe@west-vlaanderen.be



door de oproep online te verspreiden – bestanden zijn te downloaden op onze website/te
delen via onze Facebook-pagina.

Hoe groter de respons, des te meer gefundeerd en geruggesteund wij in gesprek kunnen gaan met de
maatschappijen (NMBS/Infrabel) en de bevoegde ministers!
Wij danken u hartelijk om de nodige ruchtbaarheid te willen geven aan onze actie!

Het Pendelfonds subsidieert projecten rond woon-werkverkeer
Het Pendelfonds is een initiatief van de Vlaamse Minister van Mobiliteit. Dit fonds subsidieert tot 50 %
van de uitvoeringskosten van projecten rond duurzaam woon-werkverkeer. Individuele bedrijven en
bedrijfsgroepen kunnen een subsidie aanvragen voor actiemaatregelen rond stimulatie duurzaam
woon-werkverkeer, bijvoorbeeld de aankoop of leasing van bedrijfsfietsen, het voorzien van
kwalitatieve fietsenstallingen…
Interesse? Vraag uw dossiernummer aan vóór 29 oktober 2015. De subsidieaanvraag zelf kan
ingediend worden tot en met 29 november 2015.
Alle info en details zijn terug te vinden op: www.pendelfonds.be .

Inspiratiesessie: 'Slagkrachtig en werkbaar organiseren', 8 oktober 2015
De regio Midden-West-Vlaanderen wil sterk inzetten op werkbaar werk en
innovatieve arbeidsorganisatie. We zijn er namelijk van overtuigd dat we in
deze snel veranderende wereld niet harder maar vooral slimmer zullen
moeten werken.
Onder het motto ‘woorden wekken, voorbeelden strekken’ organiseren we samen met POM WestVlaanderen, SBM en Academie voor de Toekomst op 8 oktober in Kortrijk een gratis inspiratiesessie
met boeiende getuigenissen over ‘slagkrachtig & werkbaar organiseren’.
Meer info & inschrijven.

Inspirerende infosessie en interactieve workshops: ‘Studeren & Werken’ en
‘arbeidsmarktgerichte sociale vaardigheden’
Op donderdag 15 oktober 2015 organiseert EPOS vzw - in samenwerking met o.a. VDAB, Actiris,
Tracé Brussel, UNIZO, het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten, Arktos, Student@work en
Talentdepo - een studiedag rond ‘STUDEREN EN WERKEN’ en ‘ARBEIDSMARKTGERICHTE
SOCIALE VAARDIGHEDEN’. Deze zal plaatsvinden in het Auditorium Hadewych, Hendrik
Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Deze dag is inhoudelijk afgestemd op al wie jongeren begeleidt bij hun eerste stappen op de
werkvloer.
Tijdens een plenair gedeelte stellen alle deelnemende organisaties hun aanbod aan scholen voor.
Nadien kan u tijdens interactieve workshops proeven van een aantal methodieken, projecten en tools
die verband houden met de overstap van school naar werk en die perfect inzetbaar zijn in het kader
van stages, projectweken, studentenarbeid, werkplekleren, trajectbegeleiding, internationale
werkervaringsprojecten, evaluatieprocessen, …
Voor het volledige programma, alle praktische info én om in te schrijven, klik hier.
Mocht u verhinderd zijn op 15 oktober, geen probleem. Wij organiseren bijna identieke, zij het meer

kleinschalige, sessies in verschillende Vlaamse steden. Inschrijven kan door te klikken op de datum
van uw keuze.








Brussel : 8 oktober
Brugge : 19 oktober
Gent : 22 oktober
Antwerpen : 23 oktober
Hasselt : 29 oktober
Leuven : 13 november

Neem deel aan de Tweede editie van Food@Work Live, 20 oktober 2015
Op dinsdag 20 oktober 2015 vindt voor de tweede maal Food@work Live plaats in het Huis van
de Voeding in Roeselare.
Maak kennis met jobs uit de voedingsindustrie en ontdek welke opleidingen naar deze sector leiden.

U kan ook deelnemen aan een van de interactieve workshops om 17.00 uur en 18.00 uur.
• Wegwijs in de jobs binnen de voedingsindustrie
• Kennismaken met verpakkingslijnen in het VDAB-opleidingsatelier.
• Smaaktesten in praktijk bij een voedingsbedrijf
• Persoonlijke hygiëne in de voedingsindustrie – mini-HACCP opleiden
Inschrijven kan via www.foodatworklive.be

Save the Date: Arbeidsmarktsymposium West4Work, 3 november 2015

Onze samenleving evolueert snel en ingrijpend. Dat heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt en
hoe we met werk omgaan. De West-Vlaamse SERR’s, POM West-Vlaanderen en VDAB organiseren
samen een arbeidsmarktsymposium voor werkgevers en het middenveld.

Aan de hand van diverse workshops en seminaries, een infomarkt en een symposium gaan we dieper
in op slimme loopbanen, werkbaar werk voor iedereen en wat de zesde staatshervorming voor onze
arbeidsmarkt betekent.
Wij zorgen voor een pak interessante sprekers zoals Frank Vandenbroucke (Minister van Staat en
Professor aan de KU Leuven) en Fons Leroy (gedelegeerd bestuurder van VDAB).
Omcirkelt u alvast dinsdagnamiddag 3 november 2015 in uw agenda? U krijgt van ons een uitnodiging
wanneer het programma helemaal vast staat.
Tot 3 november bij gastheer VIVES in Kortrijk!

RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen
Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Peter Benoitstraat 13, 8800 Roeselare
T 051 27 55 50 - F 051 27 55 51
E resoc.middenwvl@west-vlaanderen.be
W www.midwest2020.be

Bezoek ons ook op Facebook

