Persbericht 19 april 2019

GEEN BEKENDMAKING tot vanavond 19/04/2019 om 17.00 uur
De jongeren van het Team worden pas vanavond, via Facebook, op de hoogte gebracht van hun
selectie. We willen u vragen om voor 17.00 uur nog NIETS bekend te maken. Alvast bedankt!

16 ‘RED BEARS’ VORMEN HET BELGIAN TEAM 2019!
4 MAANDEN OM ZICH KLAAR TE STOMEN VOOR KAZAN

De namen van de jongeren die België zullen vertegenwoordigen op de WorldSkills
Kazan 2019, het wereldkampioenschap voor beroepen, worden vanavond
bekendgemaakt. De ‘Red Bears’ – de naam van het Belgian Team van beroepen –
hebben vier maanden de tijd om zich klaar te stomen en hun vaardigheden bij te
schaven. Professionele coaches staan hen bij om hun techniek tot in de puntjes te
verfijnen. Ze hebben slechts één doel voor ogen: de beste zijn in hun vak.

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.
Op 30 en 31 maart namen ze, net als alle andere medaillewinnaars van het Belgisch kampioenschap, deel
aan een 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.
Nu zijn ze dus geselecteerd om deel uit te maken van het team dat België zal vertegenwoordigen
in veertien competities tijdens de wereldkampioenschappen voor beroepen, WorldSkills Kazan
2019, van 23 tot 26 augustus! Net als professionele atleten hebben de jongeren nu vier maanden de
tijd om zich klaar te stomen en hun vaardigheden bij te schaven. Professionele coaches helpen hen om
hun techniek tot in de puntjes te verfijnen. Ze hebben slechts één doel voor ogen: de beste zijn in hun
vak.

SAMENSTELLING VAN HET BELGIAN TEAM 2019























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 Viridis, 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 Chalet de la Forêt in Ukkel, 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.
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, 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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WORLDSKILLS KAZAN 2019: VAN 23 TOT 26 AUGUSTUS
Na EuroSkills Boedapest dat in oktober 2018 in Hongarije georganiseerd werd, staat 2019, volgens het
afwisselingsprincipe, in het teken van een wereldkampioenschap voor beroepen, WorldSkills Kazan. Het
evenement wordt van 23 tot 26 augustus in Rusland georganiseerd.
Meer info: https://worldskills2019.com/en/
1400 jongeren onder 23 jaar uit meer dan 60 landen nemen het vier dagen lang tegen elkaar op in
een poging om zich tot wereldkampioen in hun respectievelijke beroepen te kronen. De organisatie
verwacht duizenden bezoekers die het werk van de deelnemers uit de 56 beroepscompetities komen
bekijken maar ook zelf komen deelnemen aan workshops en lezingen.
https://worldskillsconference.com/2019/
Deelnemen aan deze wedstrijd is een onvergetelijke ervaring en een inspiratiebron voor ons allemaal. De
jongeren van het Belgian Team worden begeleid door ‘teamleaders’ (fysieke en mentale coaching) en
experts (technische trainers).

DE AGENDA VAN DE ‘RED BEARS’ VOOR KAZAN







25 april: 1e ontmoeting van het team in aanwezigheid van familie, trainers en werkgevers
3 tot 5 mei: eerste teambuilding van het Belgian Team
Half april tot half augustus: technische en mentale opleiding met de experts en de teamleaders
27 juni: officiële voorstelling van het Belgian Team aan de pers
9 tot 11 augustus: tweede teambuilding van het Belgian Team
23 tot 26 augustus: WorldSkills Kazan 2019 (Openingsceremonie op 22 augustus /
slotceremonie op 27 augustus)

‘SUPPORTERS’-REIS: STEUN HET BELGIAN TEAM!
WorldSkills Belgium en het Franse team slaan de handen in elkaar om een programma op maat te
bieden aan de supporters die een onvergetelijke ervaring willen beleven tijdens de WorldSkillscompetitie. Ouders, broers, zussen, leerkrachten, vrienden, collega’s: iedereen is welkom om het ‘Belgian
Team’ aan te moedigen.
Het ‘Supporterspakket’ geeft toegang tot de competitie, de openings- en slotceremonie en toeristische
uitstappen onder Franstalige begeleiding. Van 21 tot 28 augustus (7 nachten), met vertrek vanuit Parijs.
Informatie en boekingen: www.voyage-worldskills.com

FOTO’S? LOGO’S?





De foto’s in hoge definitie van alle jongeren zullen vanaf half mei beschikbaar zijn. De fotoshoot
zal begin mei plaatsvinden.
Via onze Flickr-albums: http://flickr.worldskillsbelgium.be
Op onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/worldskillsbelgium/
De logo’s van WorldSkills Belgium en WorldSkills Kazan 2019 kunnen gedownload worden via:
http://www.worldskillsbelgium.be/fr/medias/telechargements
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PERSCONTACTEN
-

Virginie GILON 0483 41 34 83 virginie.gilon@worldskillsbelgium.be
Madeleine DEMBOUR 0478 67 25 43, md@kalamos.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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