
 

 

Persbericht 21 oktober 2020 

GEEN STARTECH’S DAYS 2020 … 
… MAAR HET PROMOTEN VAN TECHNISCHE BEROEPEN EN 

RICHTINGEN DRAAIT OP VOLLE TOEREN 
 

De Startech’s Days 2020, oorspronkelijk georganiseerd in maart, werden 

uitgesteld tot eind november in Ciney Expo. De huidige gezondheidscrisis 

heeft er anders over beslist. Het grootste evenement voor technische 

beroepen en richtingen gaat dit jaar niet door. WorldSkills Belgium blijft de 

technische sector wel verder promoten. Er staan nog heel wat nieuwe 

projecten op de agenda, waaronder de oprichting van een WEB TV. 

Jongeren kunnen zich ondertussen al inschrijven voor de editie van 2021. 
 

Afgelopen jaar werden de Startech’s Days voor het eerst op één locatie georganiseerd. Het 

evenement lokte gedurende twee dagen meer dan 7000 bezoekers. Dit jaar strooide het coronavirus 

echter roet in het eten. De organisatoren kwamen op de proppen met een coronaproof editie: 26 

finales en een dertigtal animaties. Het heeft niet mogen zijn. De editie van 2020 zal niet doorgaan. 

“Naast de gezondheidsmaatregelen is er ook te veel onzekerheid over de aanwezigheid van de 

deelnemers, de deelname van scholen en de steun van sponsors of partners voor het materiaal”, vertelt 

Francis Hourant, directeur van WorldSkills Belgium. 

Deze tweede annulering volgt op de annulering van EuroSkills Graz 2020 die enkele dagen geleden 

aangekondigd werd. Zowel voor de deelnemers, de experten als de medewerkers van WorldSkills 

Belgium is het een grote ontgoocheling. 

“Ondanks die ontgoocheling blijven we 

optimistisch over de toekomst en onze 

mogelijkheden om ons aan om het even welke 

situatie aan te passen. Samen staan we sterker!”, 

verzekert WorldSkills Belgium. 

De inschrijvingen voor Startech’s 2021 zijn 

alvast geopend. Inschrijven kan tot 15 

december 2020.  

Wie kan zich inschrijven ? Jongens en meisjes 

die op het moment van de inschrijving tussen 17 

en 24 jaar oud zijn, die van hun passie hun 

beroep maken en die zich verder willen 

ontwikkelen.  



 

 

 

 

 

 

Op het programma: preselecties in de lente van 2021, gevolgd door de voorbereidingen op de finale 

die door zal gaan tijdens de Startech’s Days 2021 in november. Schrijf je in en maak kans om deel uit 

te maken van het Belgian Team dat België zal vertegenwoordigen tijdens EuroSkills Sint-Petersburg 

in 2022! 

Link: https://www.worldskills.be/competitions/startech-s/inscriptions  

 

PERSCONTACTEN 
- Virginie GILON 0483 41 34 83 virginie.gilon@worldskills.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 85 lidstaten) en WorldSkills Europe (de Europese 

organisatie met 31 lidstaten).  
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