PERSDOSSIER 27 JUNI 2019
OFFICIËLE VOORSTELLING VAN HET ‘BELGIAN TEAM 2019’
ACHT WEKEN VOOR DE START VAN WORLDSKILLS KAZAN
De ‘Red Bears’, het Belgian Team van technische en technologische beroepen, werd
deze ochtend officieel voorgesteld in de prachtige omgeving van de Ferme aux Chiens
in Bovesse (La Bruyère). In totaal zullen zestien jongeren hun beste beentje voorzetten
tijdens WorldSkills Kazan 2019. De wedstrijd vindt plaats van 23 tot 26 augustus 2019.
Meer dan 1600 jongeren onder 23 jaar, afkomstig uit meer dan 60 landen, nemen deel
aan de wedstrijd.

(Dylan Lekeux, ziek op de dag van de fotosessie, staat niet op de foto)

Na EuroSkills Boedapest dat in oktober 2018 in Hongarije georganiseerd werd, staat
2019, volgens het afwisselingsprincipe, in het teken van een wereldkampioenschap voor
beroepen. Dit evenement, WorldSkills, wordt van 23 tot 26 augustus georganiseerd in
Kazan (Rusland).
Er worden ongeveer 200 000 bezoekers verwacht die niet alleen het werk van de
deelnemers uit de beroepscompetities komen bekijken maar ook zelf de beroepen
komen ontdekken of een van de vele lezingen komen bijwonen. Meer dan 1600
jongeren onder 23 jaar nemen het vier dagen lang tegen elkaar op in een poging om
zich tot wereldkampioen in hun respectievelijke beroepen te kronen.

Het evenement in Kazan in cijfers
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−

200 000 verwachte bezoekers.
600 geaccrediteerde journalisten.
3 ton materiaal door het Belgian Team naar Kazan verzonden (toolkits van de
deelnemers en experts).
56 beroepen in zes activiteitensectoren: creatieve kunsten en mode, Informatie- en
communicatietechnologieën, industrie, bouw, transport en logistiek, diensten. De
meeste beroepen zijn overigens knelpuntberoepen.
60 landen sturen meer dan 1600 deelnemers (18 tot 22 jaar) en meer dan 1500
begeleiders uit het onderwijs, de opleidingensector en de bedrijfswereld.
16 Belgische deelnemers, 20 begeleiders en tot op vandaag een dertigtal supporters
(familieleden, werkgevers, onderwijzers en coaches).
4 dagen met beroepswedstrijden (23 tot 26 augustus) en beroepsdemonstraties
Future Skills – Smart City: 150 jongeren nemen deel aan demonstratiewedstrijden
rond beroepen die in dit digitale tijdperk een cruciale rol spelen.
WorldSkills Juniors: voor de eerste keer vindt er ook een speciale tienerwedstrijd
plaats waarin jongeren tussen 14 en 16 jaar het in dertien beroepen tegen elkaar
opnemen.
WorldSkills Conférence: WorldSkills is het wereldwijde platform voor de
uitmuntendheid en ontwikkeling van technische vaardigheden. Een uitgebreid
programma gaat dieper in op de toekomst van opleidingen in een wereld die op
economisch,
sociaal
en
technologisch
vlak
in
verandering
is:
https://worldskillsconference.com/2019/sessions

Het Belgian Team neemt voor de eerste keer deel aan de beroepen banketbakkerij
(Alexandra Genin, foto) en Cloud Computing
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Het parcours van de 16 ‘Red Bears’: een maandenlange
intensieve training!
De zestien jongeren hebben al een hele weg afgelegd om tot het Belgian Team te
behoren. Begin 2019 hebben ze met succes de voorselectie doorstaan. Halverwege
maart namen de jongeren deel aan het Belgisch kampioenschap voor Beroepen tijdens
de Startech’s Days 2019. In hun vak behaalden ze allemaal een podiumplaats.
Eind maart namen ze, net als alle andere medaillewinnaars van het Belgisch kampioenschap,
deel aan een twee dagen durende residentiële stage rond personal management (soft skills).
Nadien kregen de jongeren een technische opleiding van de experts van WorldSkills Belgium.
Dit unieke opleidingsprogramma biedt hen een echte meerwaarde in hun persoonlijke en
professionele ontwikkeling.

Halverwege april werd de samenstelling van het Belgian Team bekendgemaakt.
Sindsdien kreeg elke geselecteerde een intensieve opleiding met een expert,
teamleaders en verschillende specialisten.
Dankzij de nauwe samenwerking met WorldSkills Belgium en de experts hebben
verschillende jongeren de kans gekregen om zich op een bijzonder professionele
manier voor te bereiden door deel te nemen aan een stage in het buitenland: in
Portugal (autotechnologie en lassen), in Rusland (kok), in de Verenigde Arabische
Emiraten (fashion technology), in Frankrijk (mechatronica), in Duitsland (drukkerij), in
India (cloud computing), in Canada (kapper) …
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Een uitzonderlijke begeleiding
Het Belgian Team wordt begeleid door 14 experts. Twee beroepen worden in team
uitgevoerd: inrichting parken en tuinen en mechatronica. De rol van de experts? Elke
kandidaat technisch voorbereiden zodat hij of zij een uitmuntend niveau heeft om aan
de eisen van een internationale wedstrijd te voldoen.

De twee teamleaders zijn aangesteld om het groepsgevoel te smeden. Daarnaast reiken
ze elke deelnemer afzonderlijk de nodige tools aan om met stresserende situaties om te
gaan, om moeilijkheden als een uitdaging te zien, om op een efficiënte manier met de
expert te communiceren, om de juiste respectvolle houding ten opzichte van de jury en
de andere deelnemers aan te nemen, enz.
Onze Rode Duivels kunnen toch ook niet zonder hun fysieke en mentale coaches?
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SAMENSTELLING VAN HET BELGIAN TEAM 2019
−
−
−

−
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−
−

−

−

−

−

−
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Autotechnologie: Antoine MARÉCHAL, 21 jaar, provincie Henegouwen (Sars-la-Buissière),
student aan de Haute École Louvain en Hainaut, gecoacht door expert Philippe Kever, efp Brussel.
Banketbakker (nieuw beroep 2019): Alexandra GENIN, 20 jaar, Brussel, studente aan het
Institut Emile Gryzon in Anderlecht, gecoacht door expert Alain Bury, Alimento.
Cloud Computing (nieuw beroep 2019): Benjamin NICODEME, 23 jaar, provincie Luik
(Trooz), master in cyberveiligheid, dubbel diploma VUB, UCL, Universiteit Namen, KMS, ESI, HELB,
gecoacht door expert Robert Simus, Technobel Ciney.
Drukkerij: Clément DERNONCOURT, 21 jaar, Noord-Frankrijk (Wattrelos, ten noorden van
Rijsel), student aan het Institut Saint-Luc de Ramegnies-Chin, gecoacht door expert Julien
Darmont, provincie Namen – provinciale drukkerij.
Fashion Technology: Alice BARÉ, 20 jaar, provincie Luik (Hoei), studente aan de HELMo Mode
in Luik, gecoacht door expert Christelle Cormann, HELMo Mode Luik.
Hotelreceptie: Maxime CABO, 22 jaar, provincie Henegouwen (Havinnes), student aan het
Institut Supérieur en Gestion Hôtelière van de provincie Namen, gecoacht door experte Barbara
Renkens, Naxhelet Wanze.
Houtbewerking: Allan DENEUKER, 20 jaar, provincie Luik (Seraing), student aan Don Bosco
Luik, gecoacht door expert Patrick Bergenhuizen, Don Bosco Verviers.
Inrichting parken en tuinen (als team): Jonas MENSCHAERT, 20 jaar, Oost-Vlaanderen
(Zottegem), werkt bij Arte Verde, en Dylan LEKEUX, 21 jaar, Oost-Vlaanderen (Idegem), werkt
bij Tuinen De Vos, gecoacht door expert Remy Hermesse, provincie Luik - IPEA La Reid.
Kapper: Alexandre STAMATIADIS, 19 jaar, provincie Luik (Herstal), beroepsopleiding in het
Centre IFAPME van Luik, werkt bij Black & White Coiffure in Ans, gecoacht door expert Jef
Vermeulen, Coiffure.org.
Kok: Kenzo CHEN, 21 jaar, provincie Namen (Namen), beroepsopleiding in het Centre IFAPME
van Dinant, werkt bij Rob’s Corner in Ciney, gecoacht door expert Frédéric Deroppe, Horeca
Formation Wallonie.
Lassen: Yves VAN BOGAERT, 19 jaar, Oost-Vlaanderen (Melsele), student aan het Gemeentelijk
Technisch Instituut van Beveren, gecoacht door expert Raphaël Colle, Technocampus en
zelfstandige RC Welding.
Mechatronica (in team): Harisson REALE, 19 jaar, provincie Luik (Pepinster), student aan
Henallux Seraing, en Pierre SCHYNS, 21 jaar, provincie Luik (Sippenaeken), student aan Henallux
Pierrad-Virton, gecoacht door Patrick Elskens, Forem Environnement Bergen.
Metselwerk: Julien RAMLOT, 22 jaar, provincie Namen (Ciney), werkt bij de onderneming
Macors uit Hamois, gecoacht door expert Benoit Noyer, IFAPME Doornik-Bergen en bedrijf Benoit
Noyer.
Meubelmaker: Robbe MEYVIS, 21 jaar, provincie Antwerpen (Minderhout), student aan de
Hogeschool Gent, gecoacht door expert Yves Woedstad, Atelier 365 Brussel.
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Agenda van het Belgian Team
−
−
−
−
−
−
−
−

9 tot 11 augustus: teambuilding van het Belgian Team
20 augustus: aankomst van het Belgian Team in Kazan
21 augustus: kennismaking met de locatie en het materiaal dat gebruikt zal worden
22 augustus: One School One Country – Bezoek aan een school in Kazan die
supportert voor het Belgian Team + openingsceremonie
23 tot 26 augustus: wedstrijden (4 dagen)
27 augustus: slotceremonie
29 augustus: terugkeer naar België van het Belgian Team om 09.15 uur in Brussels
Airport
In de loop van september: Celebration of Champions – ceremonie in het Château de
Namur

Volgende evenementen:
− 2019: Van 1 oktober tot 1 december – inschrijvingen voor het Belgisch
kampioenschap in maart 2020 (Startech’s)
− 2020: EuroSkills Graz in Oostenrijk (16 tot 20 september)
− 2021: WorldSkills Shanghai in China
− 2022: EuroSkills Sint-Petersburg in Rusland

Net zoals in Brazilië in 2015 (foto) of in de Verenigde Arabische Emiraten in 2017, zal het Belgian
Team jonge adolescenten ontmoeten tijdens ‘One School One Country’ op 22 augustus in een
school in Kazan.
Het Belgian Team 2019 wordt ontvangen door het “Lyceum No.121 Akhtyamov – Education
Center No.178”. De leerlingen verwelkomen ons nationaal team voor een moment van
multiculturele ontdekkingen, uitwisseling van ervaringen en gezelligheid.
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Foto’s/portretten van de 16 jongeren
−

−
−

De professionele foto’s in hoge definitie kunnen gedownload worden via de
website: www.worldskillsbelgium.be > rubriek Médias > Téléchargements > Pack
Photos
Via onze Flickr-albums: http://flickr.worldskillsbelgium.be
De logo’s van WorldSkills Belgium en WorldSkills Kazan kunnen gedownload
worden via: http://www.worldskillsbelgium.be/fr/medias/telechargements
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Officiële brochure van het Belgian Team 2019
De officiële brochure van het Belgian Team vertelt u
alles wat u moet weten over de zestien Belgische
kandidaten: het afgelegde parcours, verwachtingen,
persoonlijkheid, anekdotes, … U krijgt ook een beeld
van de acties van WorldSkills Belgium.
De brochure kan op aanvraag verkregen worden of
gedownload worden via de website
www.worldskillsbelgium.be > rubriek Médias >
Téléchargements

Hoe kunt u de wedstrijd volgen?
Het grote publiek wordt regelmatig op de hoogte gehouden via:
− De nieuwsbrieven Flash Spécial Kazan; inschrijven via www.worldskillsbelgium.be
− De Facebook-pagina van Worldskills Belgium, waar regelmatig teksten en foto’s op
worden gepost: www.facebook.com/worldskillsbelgium
− Het Twitter-account (hashtag #WorldskillsBE) : www.twitter.com/worldskillsBE
− Het Instagram-account: www.instagram.com/worldskillsbelgium/
− Het Snapchat-account
− Het Flickr-account met foto’s van de actie ter plaatse, in de best mogelijke
downloadkwaliteit: https://www.flickr.com/photos/skillsbelgium/

8

PERSCONTACTEN
-

Madeleine DEMBOUR 0478 67 25 43, md@kalamos.be
Sophie BRENU 0498 45 05 80 sophie.brenu@worldskillsbelgium.be

OVER WORLDSKILLS BELGIUM
WorldSkills Belgium is de Belgische organisatie voor de promotie van
technische en technologische beroepen, met name via wedstrijden van hoog
niveau die elk jaar in België georganiseerd worden, de zogenaamde
Startech’s.
WorldSkills Belgium is de Belgische vertegenwoordiger van WorldSkills
International (een wereldwijde organisatie met 79 lidstaten) en WorldSkills
Europe (de Europese organisatie met 30 lidstaten).

WorldSkills heeft als doel de erkenning en kennis van technische beroepen te verhogen. De
organisatie wil daarnaast aantonen welk belang deze vaardigheden hebben voor de
economische ontwikkeling van een land en de ontwikkeling van de personen zelf. Haar
drievoudige ambitie voor jonge professionals is: Inspireren, Ontwikkelen, Beïnvloeden.
-

-

-

Inspireren: WorldSkills inspireert jongeren die hun vaardigheden ontwikkelen door in
wedstrijden te willen uitblinken en door deel te nemen aan acties om beroepen te
promoten, meer bepaald kennismakingsworkshops.
Ontwikkelen: WorldSkills ontwikkelt de vaardigheden van jongeren via wereldwijde
opleidingsstandaarden, een vergelijkingssysteem (benchmarking) en door innoverende
bedrijven en organisaties te omarmen.
Beïnvloeden: WorldSkills beïnvloedt bedrijven, regeringen en trainers via internationale
samenwerkingen en studies die de basis vormen van een globaal vaardighedenplatform
dat voor iedereen toegankelijk is.

De activiteiten van WorldSkills Belgium steunen op zes interactieve pijlers (zie hieronder) en vier
waardes: professionele uitmuntendheid, trots en passie voor het beroep, voortgezette opleiding
(of long life learning) en een blik op de wereld (meertaligheid en multiculturaliteit, creativiteit
en innovatie, ondernemerschap, …).
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