Roeselare - Woensdag 14 maart 2018
“Respect tonen betekent respect krijgen. Vooroordelen komen vaak van onbegrip”. – Jean-Louis
Goddeeris, Goddeeris NV

Bij Goddeeris in Roeselare werken 16 verschillende nationaliteiten die zeer technische jobs
uitoefenen, skills die je niet leert op de schoolbanken. De medewerkers van Goddeeris zijn
de sleutel van het bedrijf. ‘Wij willen dat onze medewerkers gelukkig zijn en taal is daar een
belangrijk onderdeel van. Daarom besloten we zelf de handen uit de mouwen te steken, en
zelf taalopleidingen te organiseren’.
Verschillende culturen samen spreken een andere taal, beaamt ook het onderwijs die
sensibilisering noodzakelijk vindt. OKAN bestaat al sinds 1995, dit is niet nieuw.
Inja en Patrick zijn zelf toegekomen in Roeselare en gestart in OKAN in het lager onderwijs.
Eens de stap gezet werd naar het secundair onderwijs, bleek de integratie iets moeilijker,
vooral op de speelplaats en tussen de lesuren door.
De taal bleek daar een belangrijke drempel. Het duurde 6 maanden voor Patrick tot hij alles
begreep van zijn medeleerlingen. Na school speelde Patrick voetbal, wat hem ook hielp om
zich te integreren.

Het aantal vacatures in Roeselare kent een stijging met 34%, de werkloosheid daalt maar dit
gaat niet op voor mensen met een taalachterstand, aldus de VDAB.
De provincie en het RESOC stellen dat we allen dichter bij elkaar gebracht moeten worden,
daar alle partijen zoekende zijn om de immense uitdagingen die op ons af komen aan te
kunnen. We moeten de verschillende leefwerelden samen brengen zoals vandaag tijdens
deze ontbijtsessie.
Conclusie van vandaag, alle deelnemers aan de ontbijtsessie in Roeselare zijn het absoluut
met mekaar eens: laat ons verder aan de tafel zitten zoals vandaag, laat ons samenwerken
en geef ons ruimte. De neuzen staan in dezelfde richting…

Vervolg
Op 28/03 werken we rond het ‘onderwijs van de toekomst’ in Izegem in het bedrijf HAKI,
Ambachtenstraat 5 te Izegem
Op 23 april wordt alle feedback voorgelegd aan Minister Crevits in Torhout om zo de
bezorgdheden mee te nemen en tevens haar input hierop te kennen.
En op de slotshow van UNIZO Onderwijs & Ondernemen op 18 mei slaat UNIZO de brug naar
ondernemen door deze bezorgdheden en de input van Minister Crevits terug te koppelen
met Minister Muyters.

