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HOUT

HoutPro+ heeft
nieuwe (Nederlandse)
vice-voorzitter
'S HERTOGENBOSCH (NL) • De

Nederlandse Jolanda de Groot (De
Groot Bewerkingsmachines) is tijdens de adviesraad van de vakbeurs
HoutPro+, editie 2020, die plaatsvond op dinsdag 5 februari, verkozen tot nieuwe vice-voorzitster.
Door deze keuze krijgt de adviesraad een leidende afgevaardigde uit
één van de meest toonaangevende
bedrijven binnen de houtbewerkingssector in Nederland.
Tijdens dezelfde vergadering bedankten de adviesraadsleden de voormalige, Belgische vice-voorzitter Angélique Monballieu, ex-afgevaardigde
van de firma Van Hoecke Blum, voor
haar niet aflatende inzet in het verleden. De organisatie van HoutPro+ is
in handen van Olivier Claesens van
Claever Associates uit Bornem, die
tevens de driejaarlijkse Prowood-vakbeurs in België (Gent) organiseert.
HoutPro+ richt zich als driejaarlijkse
vakbeurs voor de professionele houtbewerkingsbranche vooral op Nederland, maar lokt ook tal van Belgische
bezoekers. Het vindt plaats in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch, van 3
tot en met 6 november 2020. De vorige editie in november 2017 telde 199
individuele standhouders op 11.700
m² netto standoppervlakte.
www.houtproplus.nl

VERSPANEN

Ceratizit met Freeturn in
de prijzen op Intec

LEIPZIG (DE) • Na het lasermeetsys-

teem van Blum-Novotest is Ceratizit met zijn FreeTurn draaigereedschappen als tweede gehonoreerd
door de jury van de Intec Award
voor bedrijven met meer dan 100
medewerkers.

Freeturn is een draaitechniek met
draaiwisselplaat, dat de draaibewerkingen voorbewerken, afwerken, contourdraaien, en plan- en lengtedraaien combineert. Deze draaitechniek
ontving op de AMB vakbeurs in Stuttgart al de industrieprijs voor innovatieve producten.
www.ceratizit.com/hdt

VERBINDINGSTECHNIEK

Den Braven Benelux
wordt Bostik Benelux

OOSTERHOUT • De naam van Den
Braven Benelux is na de overname
door lijmspecialist Bostik gewijzigd
in Bostik Benelux.

Sinds de overname van afdichtingsspecialist Den Braven in 2016, hebben beide organisaties hun krachten
gebundeld.
Om de markt voor Bostik in Europa te dienen, zal nu één commerciële organisatie in de Benelux worden
opgericht.

EVENEMENTEN 150 exposanten vullen Brussels Expo

Volle Machineering
2019 komt eraan
Rolf Elling

BRUSSEL • Machineering 2019, de

beurs niet alleen voor het maken
maar ook voor het laten maken van
A tot Z strijkt van 27 tot 29 maart
2019 neer in Brussels Expo. Het
grootste paleis wordt omgebouwd
tot een maakplatform met alle
machinetechnologie, software,
materialen en oplossingen voor
het slim ontwerpen, engineeren,
transformeren, maken en assembleren van producten, componenten en
machinebouw.
Met circa 150 machine-, technologie- en materialenleveranciers zal
het gehele scala voor de maakindustrie worden getoond. Het werd hoog
tijd dat België zijn eigen beurs voor
maaktechnologie kreeg. En dan ook
in de meest complete zin. Engineeren,
co-engineeren, ontwerpen, bewerken, assembleren, afwerken, subcontracting en alle andere deelfacetten
van het maken, verdienen één enkel
platform, waar alle afdelingshoofden
uit productie, aankoop, onderzoek en
ontwikkeling hun gading vinden. En
dat is wat Machineering invult, zowel

op de beursvloer als tijdens de expert
classes. Er is nog een aantal plaatsen
vrij, negen in totaal, bijna uitverkocht
dus.

Voor wie

Machineering richt zich tot elke onderneming die deels of hoofdzakelijk
in haar productieproces materialen
(metaal, kunststoffen, composiet of
combinaties) produceert, gebruikt,
transformeert, bewerkt of assembleert. Bedrijven actief in de productie
en ontwerp van machines, industriële
toelevering, engineering en co-engineering, machine- en apparatenbouw, machineherstelling, revisie,
maintenance.

De bezoekers

Alle beslissers en directie voorschrijvers, consultants, inkopers, afdelingshoofden uit productie, engineering,
supply chain, maintenance, assemblage, onderzoek & ontwikkeling,
product design… op zoek naar nieuwe
technologie, machines, oplossingen,
toeleveranciers, tools en componenten voor bovenvermelde activiteiten.
Machineering is de nieuwe naam

voor de voormalige MTMS, dat staat
voor Materials Transformation and
Machining Show. Deze werd gehouden samen met Machineering. Nu
gaat alles verder onder deze paraplu.
Het dekt volledig de lading voor de
maakindustrie.Op de laatste MTMS
in 2017 kwamen ruim 7.000 bezoekers af.
Naast de exposanten zijn er veertien expert classes omtrent engineering, productietechnologie en
materialenkeuze.

Wanneer

Machineering wordt gehouden van
woensdag 27 maart tot en met vrijdag
29 maart 2019. De openingstijden zijn
op woensdag van 10.00 uur tot 18.00
uur. Op donderdag is de nocture en
VIP-avond. De beurs is dan geopend
tot 22.00 uur. Op vrijdag sluit de
beurs om 16.00 uur. Het bezoek is
gratis bij voorregistratie.
www.machineering.eu

Machineering wordt gehouden van 27 tot en met 29
maart 2019.

BUSINESS

Derde editie Jobbeurs wederom succesvol
MOESKROEN • Voka - Kamer van
Koophandel West-Vlaanderen
organiseerde recent samen met
haar Waalse tegenhanger - Chambre de Commerce et d’Industrie
Wallonie Picarde - en de Waalse
arbeidsbemiddelaar le Forem voor
de derde keer een Vlaams-Waalse
jobbeurs. Met dit initiatief wil Voka
West-Vlaanderen samen met haar
partners de arbeidsmarktkrapte in
de West-Vlaamse regio aanpakken.

De jobbeurs bracht vijftien ondernemingen en zowat 150 werkzoekenden samen in het voetbalstadion van
Moeskroen.
Ook deze editie was opnieuw een
succes. Op het einde van de dag
werden al 30 van de 100 vacatures
ingevuld.

Aanhoudende krapte

'Het is een open deur intrappen
dat West-Vlaanderen kampt met een
aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt terwijl er net over de taalgrens
in Wallonië een hoge werkloosheidsgraad is', stelt Bert Mons, algemeen
directeur van Voka West-Vlaanderen,

waar meer dan 3.200 West-Vlaamse
bedrijven lid van zijn. 'Culturele, taalen mobiliteitsgerelateerde uitdagingen schrikken Waalse werkzoekenden
soms onterecht af om in de streek van
Kortrijk of Roeselare aan de slag te
gaan. Met deze jobbeurs willen we de
drempel verlagen.'
Net zoals vorig jaar was het stadion van Moeskroen de uitvalsbasis
voor vijftien West-Vlaamse ondernemingen om in contact te komen met
Waalse werkzoekenden. Dit initiatief

richt zich bewust niet op vacatures die
in Wallonië moeilijk ingevuld worden,
maar legt de focus op jobs zoals magazijnier, chauffeur, productiemedewerker, verkoper,...

Van Marcke enthousiast

Onder meer Van Marcke, een groothandel gespecialiseerd in de distributie van sanitair en centrale verwarming uit Kortrijk, ging op zoek naar
nieuwe medewerkers. 'Door de komst
van ons nieuwe logistiek distributie-

centrum in de buurt van Moeskroen
zijn wij op zoek naar diverse profielen.
Deze jobbeurs is voor ons een snelle
en efficiënte manier om potentiële
medewerkers te ontmoeten. De matching op voorhand zorgt ervoor dat
we zeer gericht te werk kunnen gaan',
merkt Stien Decadt, talent acquisition
officer bij Van Marcke op.
‘Deze derde editie toont nog maar
eens aan dat er enorme kansen zijn op
vlak van interregionale arbeidsmobiliteit’, besluit Mons.

advertentie

Metalin Bathmen B.V.
B.V

KANTOORMEUBELEN

Uw fabrikant / leverancier van: Kantoor-,
Magazijn-, Garderobe- en Kantineinrichtingen

MEER INFO? SPECIALS? www.metalin.nl
BEZOEK ONZE SHOWROOM Maandag t/m Vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur of vraag onze uitgebreide catalogus. Tel. 0548-362333*
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'Machineering is het
mekka van engineering en
productietechnologie'
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BUSINESS

BOUW

Vlaamse regering tekent
voor Blauwe Cluster

Gouden Baksteen voor
Bart Somers, burgemeester van Mechelen

BRUSSEL • De Vlaamse Regering
heeft samen met de Blauwe Cluster
een clusterpact ondertekend. Dit
pact legt het engagement vast van
de speerpuntcluster, de clusterleden
(bedrijven en kennisinstellingen) en
de overheid.

In 2016 lanceerde Vlaams minister
van Innovatie Philippe Muyters het
nieuwe clusterbeleid dat strategische samenwerking tussen bedrijven,
sectoren en onderzoekers moet stimuleren in enkele voor Vlaanderen
strategische sectoren. Vijf speerpuntclusters kwamen daar al uit voort: Catalisti (chemie en kunststoffen), SIM
(slimme materialen), VIL (duurzame
logistiek), Flux50 (energie) en Flanders’ Food (voeding). Ze sluiten aan bij
de sterkten van de Vlaamse industrie
en kennisinstellingen, waardoor ze
zowel naar werkgelegenheid als naar
toegevoegde waarde economisch het
verschil kunnen maken.
Door de clusterwerking zal de economische impact van de innovatie
in deze sectoren de komende jaren
bovendien gevoelig stijgen. Als land
aan de Noordzee wil de Vlaamse regering nu ook inzetten op duurzame
innovatieve initiatieven op en rond de
Noordzee. Ze erkent daarom vandaag
de Blauwe Cluster als zesde speerpuntcluster. De zee biedt immers heel
wat mogelijkheden, waar ook Vlaanderen een duidelijke voortrekkersrol
kan opnemen.

INDUSTRIETECHNIEK

Viega toont vele innovaties
tijdens ISH 2019
ZAVENTEM • Viega, producent van
installatietechnologie met in België
een vestiging in Zaventem, meldt
dat het een hele reeks nieuwe systemen en producten op het vlak van
voorwandtechniek, installatie- en
afvoertechnologie, geluidswering
en brandveiligheid voor zal stellen
van 11 tot 15 maart tijdens de vakbeurs ISH.

In Frankfurt zal het bedrijf tonen
hoe alle innovaties werden ontwikkeld met het oog op optimalisatie
van de werk- en installatieprocedures op de werf, zowel op technisch als
commercieel vlak.'Met de innovaties
op ISH willen wij de installatie op
de werf eenvoudiger, goedkoper en
veiliger maken. Dit geldt voor zowel
de installateur, de investeerder als
de eindgebruiker', zegt Dirk Gellisch
van de raad van bestuur van Viega.
Voorwandtechnieken zullen ruim aan
bod komen. Daarnaast zijn er uitbreidingen in het gamma voor de snelle
en veilige installatie van leidingen,
nieuwe oplossingen voor afvoersys-

temen voor instapdouches en geteste systemen voor brandveiligheid in
gebouwen. Viega zal op ISH voor het
eerst haar nieuwe concept voor het
vrijwaren van drinkwaterkwaliteit
voorstellen. Men analyseert drinkwaterinstallaties op basis van de meest
recente wetenschappelijke kennis,
met inbegrip van energiegerelateerde
criteria. Hierdoor kan niet alleen de
kwaliteit van het drinkwater gegarandeerd worden, maar verbetert ook de
energie-efficiëntie van grootschalige
drinkwaterinstallaties.
Met ruim 4.000 medewerkers wereldwijd en een productgamma van
meer dan 17.000 technische bouwoplossingen is Viega gekend als bedenker
van innovatieve oplossingen op het
vlak van HVAC en sanitair. Het richt
zich op consultants, professionals uit
de sector en gespecialiseerde groothandelaars. Het werkt vanuit negen
locaties, op vier locaties in Duitsland
worden de producten vervaardigd.
www.viega.be

MAGAZIJNMEUBELEN

BOUW

BASF lanceert VDC
BRUSSEL • BASF lanceerde zijn
‘Global Virtual Design and Construction Resource Center’. Dit
biedt zowel BIM digitale content aan als digitale bouwtools
die ondersteuning bieden bij de
productselectie, de specificatie en
het gebruik. Het VDC Resource
Center brengt een globaal netwerk samen van bouwexperts met
architecturale, engineering en
aannemingsachtergronden.

Zo kan men klanten, planners en
architecten steunen via consultatie
en toegang tot de gehele chemische
portfolio van BASF voor de bouwwereld. Met meer dan 200 BIM (Building
Information Modeling) voorwerpen en
binnenkort ruim 400 Revit-modellen
is de BASF BIM-portfolio de grootste
in de chemische industrie gericht op de
bouw. Ze overspant dertien industriële
segmenten, zoals Waterproofing Systemen, Performante Vloeren, Betonreparatie of Beschermende Coatings, net
zoals Uitzettingscontrole Systemen en
Muursystemen. Deze digitale oplossingen zijn beschikbaar in meer dan tien
talen. De komende jaren wil BASF zijn

Beeld van het BASF kantoorgebouw
in het Duitse Ludwigshafen (Foto: BASF)

aanbod blijven uitbreiden in nieuwe
productsegmenten en industriële sectoren, om voor nog meer toegevoegde
te waarde te zorgen voor bouwprofessionals. De portfolio is momenteel
beschikbaar via meerdere BIM-bibliotheken en databases overal ter wereld,
BASF kondigt aan dat er nog meer zullen volgen in de loop van 2019.
'We leggen ons toe op de volledige
bouwindustrie', zegt Ralf Spettmann,
voorzitter van de bouwdivisie chemicaliën bij BASF. Ons nieuwe ‘Virtual
Design and Construction Resource
Center’ vormt een ideale manier om
bouwprofessionals te ondersteunen terwijl ze digitale praktijken
aannemen.
www.basf.com/be

GARDEROBEINRICHTING

Fax 0548-364866 E-mail: info@metalin.nl Keizersweg 59, Ind. terrein “De Haar” 7451 PH HOLTEN

SINT-NIKLAAS • Bouwunie kende
op vrijdagavond 8 februari de Gouden Baksteen toe aan Bart Somers,
burgemeester van Mechelen. Met
Bart Somers aan het roer onderging
Mechelen een metamorfose van een
stad met een beduimeld imago tot
een nette, leefbare stad, waar een
positieve dynamiek heerst en de
stedelijke infrastructuur op grote
schaal werd vernieuwd. De Mechelse aanpak is volgens de jury van de
Gouden Baksteen een voorbeeld
voor andere steden. Naast Somers
werden ook drie bouwondernemers
bekroond met de trofeeën Initiator,
Innovator en Motivator van het jaar.

De Gouden Baksteen, die aan zijn
22e editie toe was, bekroont elk jaar
een verdienstelijke, meestal politieke,
persoonlijkheid of organisatie omwille van haar of zijn positieve impact op
de bouwsector. Het evenement startte
als een jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
maar groeide uit tot het grootste evenement van de Vlaamse bouwsector.
Volgens Bouwunie veranderde de
stad Mechelen met Somers aan het
roer ingrijpend. Daar waar uit de
Stadsmonitor van de Vlaamse overheid in 2004 nog bleek dat de Mechelaars het minst van al vertrouwen
hadden in hun stadsbestuur, voeren
ze vandaag het peloton aan. Mechelen
pakte de samenlevingsproblemen aan
en verhoogde de veiligheid.
Het stedelijk patrimonium werd
de voorbije twintig jaar grondig vernieuwd. Mechelen spendeerde miljoenen aan zijn historische kerken en
herstelde en vernieuwde veel monumenten. Een voorbeeld is Lamot, een
totaal verwaarloosde brouwerij die
werd omgetoverd tot een nieuw stadsdeel. Maar ook de vele pleinen, het
nieuwe stadhuis en de vernieuwing
van het politiekantoor zijn belangrijke realisaties en er zitten nog heel wat
ambitieuze plannen in de pijplijn.
'Mechelen investeert continu in
de vernieuwing van zijn infrastructuur. Er gaat ook veel aandacht naar
de woningbouw', zegt Jean-Pierre
Waeytens, gedelegeerd bestuurder
van Bouwunie. 'De stad wordt aangenaam en leefbaar via een divers palet
aan bouwprojecten. Dat zijn ook voldoende kleine projecten, zodat kmo's
ruimschoots aan bod komen. Daarbij
is er ook aandacht voor het beperken
van de administratieve rompslomp,
wat bouwondernemers erg kunnen
smaken. Opvallend is voorts dat burgemeester Somers liever spreekt van
een bouwshift dan van een betonstop,
omdat slim verdichten, recycleren,
meer ademruimte en groen de toekomst zijn.'
Voor het tweede jaar op rij reikte Bouwunie tijdens het gala van de
Gouden Baksteen drie extra prijzen
uit. Die gingen naar bouwbedrijven,
als stimulans om met veel enthousiasme en toekomstgericht te blijven
ondernemen. Leden van Bouwunie
konden zich kandidaat stellen in drie
categorieën. De jury nam alle kandidaturen onder de loep, selecteerde
de beste dossiers en koos daaruit de
winnaars. Dit zijn Stabco Foundations
uit Kasterlee, als Initiator van het jaar
(starter, jong, veelbelovend bouwbedrijf), DCA uit Beerse als Innovator
(bouwbedrijf dat durft te innoveren)
en Wille Gebroeders uit Knesselare als
Motivator (bouwbedrijf dat zijn talenten koestert).
www.bouwunie.be

