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Op donderdag 21 november 2019 openen 
het Cefret, Cobot en het CIA in Mouscron hun 
textielvitrine.

Het doel van deze vitrine is om de huidige 
textielsector met zijn innovaties in de kijker te 
zetten en om werkzoekenden en studenten te 
wijzen op de vele toepassingsmogelijkheden van 
textiel en op de tewerkstellingsopportuniteiten in 
deze sector.

Dit evenement vindt plaats in het kader van het 
Interreg V-project France-Wallonie-Vlaanderen 
Grenzeloos Competent, dat de toegang tot 
opleidingen en tot de arbeidsmarkt in de Frans-
Belgische regio wil bevorderen in de volgende 
sectoren: textiel, agro-voeding en duurzaam 
bouwen. 

Klik hier om de uitnodiging te lezen

https://mailchi.mp/ede5f705b888/invitation-uitnodiging-21112019-inauguration-vitrine-textile-inauguratie-textielvitrine


Wat is Grenzeloos Competent?

De arbeidsmarkt in de grensregio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen kenmerkt zich door 
een aantal tegenstrijdigheden. Enerzijds raken veel vacatures (in West-Vlaanderen) 
niet ingevuld door een tekort aan arbeidskrachten op de lokale arbeidsmarkt. 
Anderzijds vinden heel wat Waalse en Franse werkzoekenden moeilijk een baan (in 
hun eigen regio).

In een verenigd Europa met vrij verkeer van personen, goederen en diensten lijkt 
de oplossing voor de hand te liggen. Het tegendeel is echter waar. Werken aan 
de andere kant van de (taal)grens blijft een niet-evidente aangelegenheid. Op 
basis van die vaststelling wil het project Grenzeloos Competent bijdragen aan een 
grotere mobiliteit op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt voor werkzoekenden in 
de Frans-Belgische grensregio.

Gedreven door deze doelstelling bundelen maar liefst 22 Franse, Waalse en 
Vlaamse partners  hun middelen, expertise en netwerken om de mobiliteit op de 
arbeidsmarkt in de grensregio te verbeteren.

Het project richt zich op drie knelpuntsectoren: agro-voeding, textiel en duurzaam 
bouwen.

Grenzeloos Competent ging van start op 1 oktober 2016 en loopt tot 30 september 
2020.



Hoe werkt het project?

Grenzeloos Competent wil de arbeidsmobiliteit in de Frans-Belgische grensregio 
verder versterken opdat nog meer Franstalige werkzoekenden zouden ingaan op 
één van de West-Vlaamse vacatures. Om de krachten gericht te bundelen, focust 
het project op drie speerpuntsectoren: de voedingsindustrie, de sector van textiel 
en nieuwe materialen en de sector van duurzaam bouwen.
 
Om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in deze sectoren te vergroten, zetten 
de partners van Grenzeloos Competent in op 3 activiteiten: 

- het promoten van de beroepen in de 3 sectoren (meer bepaald door middel van 
ontdekkingsdagen met bedrijfsbezoeken, infosessies enz.),
- het ontwikkelen van grensoverschrijdende opleidingsprogramma’s voor 5 
knelpuntberoepen,
- het ondersteunen van (kleinere) kmo’s bij het aanwerven van grenswerkers.

De economische studiediensten van de drie deelregio’s gaan bovendien nauwer 
samenwerken om het fenomeen van grensarbeid nog beter te monitoren.



Waarom een vitrine?

De vitrines zijn een opportuniteit om de processen voor jobcreatie en de veelheid aan 
activiteiten en beroepen te ontdekken. Ze maken het mogelijk om werkzoekenden 
de materialen en producten uit de sector concreet te tonen: ze kunnen ze aanraken 
en ter hand nemen. De textielvitrine wil niet enkel informatie verstrekken over de 
desbetreffende sector in de Frans-Belgische regio, maar heeft ook de ambitie om 
mensen aan te trekken. Ze toont aan dat de textielsector mee is met zijn tijd en veel 
tewerkstellingsmogelijkheden biedt.

In het CEFRET in Mouscron, bijvoorbeeld, biedt de vitrine de bezoekers de kans 
om textielobjecten die lokaal vervaardigd zijn met innovatieve materialen, zelf vast 
te nemen. In het opleidingscentrum worden video’s in het Frans en Nederlands 
geprojecteerd die de algemene sector met zijn verschillende toepassingen 
voorstellen, en die een gedetailleerde beschrijving geven van elke subsector, zoals 
technisch textiel, interieurtextiel, kledingtextiel en garenproductie, alsook van de 
productiemethoden.

Bij elke film hoort een fysieke vitrine waar de bezoekers producten die in de regio 
worden gemaakt, kunnen vastnemen. De vitrine wordt ook uitgerust met een “muur” 
waarop werkaanbiedingen uit de regio worden uitgehangen en waar werkzoekenden 
zich kunnen informeren over de tewerkstellingsmogelijkheden in de sector. Begin 
2020 zal de vitrine officieel opengesteld worden voor het grote publiek. 

De agro-voedingsvitrine, het Joblabo in Roeselare, opende haar deuren in 2017. 
De vitrine voor duurzaam bouwen bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase.



Een sterk partnerschap tussen lokale actoren

Voor de uitvoering van deze acties kan het project rekenen op een zeer solide 
partnerschap van Vlaamse, Waalse en Franse organisaties. De Vlaamse partners 
zijn VDAB, Cobot, Alimento en UNIZO West-Vlaanderen. De Waalse partners zijn 
de Forem, het CEFRET, ELEA, SNI, de Conseil Syndical Régional en IWEPS. Aan 
Franse zijde zijn er Entreprendre Ensemble, het CIA, het INSEE Haut de France, 
AFPA, IFRIA Nord Pas-de-Calais Picardie, Pôle Emploi Hauts-de-France, de 
Communauté urbaine de Dunkerque, de Communauté de communes de Flandre 
Intérieur en CPME59. Andere partners van het project zijn de Eurometropool Lille-
Kortrijk-Tournai en de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.
 
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij van de provincie West-Vlaanderen (POM) 
is projectleider en staat in voor de coördinatie van het partnerschap. De kracht van 
het project schuilt in het grensoverschrijdende partnerschap, het engagement van 
elke partner en de mobilisatie van hun expertise op het vlak van werkgelegenheid 
binnen de betrokken sectoren.

Grenzeloos Competent wordt voor 50% medegefinancierd door het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Europese Interreg 
V-programma France-Wallonie-Vlaanderen. De overige 50% wordt gefinancierd 
door de 14 partners, met de steun van de provincie West-Vlaanderen, het Waals 
Gewest en IPV (Alimento).

Meer weten over Grenzeloos Competent? Klik hier!

http://www.grenzelooscompetent.eu/nl


Binnenkort in de textielsector:

06/02/2020
Ontdekkingsdag

Du 17/02 au 21/02/2020
Opleiding “Lijnverantwoordelijke textiel”

Meer info? Stuur een e-mail naar csf@cefret.be.

Contact :

Laure Vandersmensbrugghe
Consulent / Beheerder van het project “Grenzeloos Competent”
CEFRET, Moeskroen
T 056 84 20 39 
laure.vandermensbrugghe@cefret.be
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