Tielts bedrijf GranDeco schenkt € 500 aan de Techniekacademie West-Vlaanderen

GranDeco, gespecialiseerd in ontwerp, productie en verkoop van behang met hoofdzetel in Tielt,
schenkt een cheque van € 500 aan het project Techniekacademie West-Vlaanderen van Hogeschool
VIVES. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 16 oktober om 13u30 in VIVES campus Kortrijk,
Doorniksesteenweg 145, centraal gebouw ’t Forum.
Hogeschool VIVES organiseert, samen met de gemeenten, een Techniekacademie in nu al 62 WestVlaamse steden en gemeenten. De Techniekacademie moet kinderen tussen 10 en 12 jaar in contact
brengen met techniek en technologie. Het gaat in 2015 om maar liefst 2060 jongeren.
De Vlaamse overheid stippelde het STEM-actieplan uit, dat loopt tot 2020. Dit staat voor Science,
Technology, Engineering en Mathematics. In een complexe maatschappij als de onze is er een grote
nood aan mensen met STEM-profielen, vandaar een plan om loopbanen in wiskunde, exacte
wetenschappen en techniek te stimuleren.
De provincie West-Vlaanderen ondersteunt de Techniekacademie West-Vlaanderen, alsook de Vlaamse
minister van Onderwijs Crevits, de Associatie Leuven, TOFAM, het opleidingscentrum Hout, SPIE,
Vermako Tielt en de RESOC’s.

GranDeco
GranDeco is een bedrijf dat behang ontwerpt, produceert en wereldwijd verkoopt. Sinds 1978 is men
aanwezig in Tielt, waar de enige productiesite en het hoofdkantoor zijn gelegen langs de
Wakkensesteenweg. Daarnaast beschikt het bedrijf over enkele internationale verkoopkantoren. “Met
onze 250 medewerkers willen we dagelijks het verschil maken om modieus behang op de markt te
brengen, rekening houdend met de trends van het moment. Innovatie is voor ons belangrijk en is dan
ook een van onze kernwaarden, naast mensgerichtheid, waaraan we dagelijks werken. Ook
resultaatgerichtheid en passie behoren tot onze kernwaarden.”
“Sinds 2012 engageren we ons binnen het West-Vlaams Charter voor Duurzaam Ondernemen,
waarmee we een voorbeeld willen zijn voor andere bedrijven en ons inzetten voor meer Profit, inzet
voor onze Planet en onze People, zowel intern als extern. Ondertussen hebben we intern een
werkgroep opgericht die zich dagelijks inzet voor duurzaam ondernemen, waarin we een mix hebben
van verschillende mensen”.
- Evy Declerck: purchase officer, werkt op de aankoopdienst en zet zich dagelijks in om
verpakkingsmaterialen, grondstoffen, walsen en andere producten aan te kopen op een voordelige
en duurzame manier. Daarnaast behoren ook technische dossiers tot haar verantwoordelijkheden.
- Chris Bergez: technisch planner, werkt op de onderhoudsdienst en verzorgt de communicatie rond
technische aspecten op de werkvloer; daarnaast staat hij in voor de planning van preventieve
onderhoudstaken, eerstelijnsonderhoud en geplande stilstanden.
- Frederik Callens: HSE-manager, staat in voor veiligheid en milieu binnen GranDeco.
- Evy Dubois: HR officer, staat in voor instroom van nieuwe medewerkers, opvolging en opleiding
ervan.
“We zijn dus een complementaire groep en kunnen elk op ons eigen domein een meerwaarde
betekenen op vlak van duurzaamheid. We kunnen dit inbedden in onze dagdagelijkse werking. Vanuit
de werkgroep en de directie hebben we gekozen voor een partnership met de Techniekacademie omdat
we educatieve projecten belangrijk vinden. We willen ons steentje bijdragen als organisatie om de
jeugd te ondersteunen en dus te investeren in de toekomst.”
“Vorig jaar hebben we de eer gehad om een rondleiding te mogen verzorgen voor een groep kids. Het
was fantastisch om dit te mogen doen, en hen inkijk te geven in hoe behangpapier nu eigenlijk wordt
gemaakt. Ze gingen bovendien allemaal naar huis met een leuk aandenken. Tweejaarlijks kunnen
West-Vlaamse bedrijven meedingen voor de MVO-award, we waren dan ook heel trots dat we een top
3-plaats behaalden. Helaas konden we de eerste prijs niet wegkapen en de geldprijs van € 1000 niet
aan de Techniekacademie schenken. Vanuit de directie en de werkgroep willen we toch een inspanning
leveren en kozen we ervoor € 500 te schenken voor de aankoop van materiaal en het bieden van
ondersteuning voor dit mooie project.”

VIVES
Hogeschool VIVES telt ruim 1 200 personeelsleden en 13 000 studenten in de basisopleidingen in zes
studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële
wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk. VIVES beschikt over campussen in
zes steden in West-Vlaanderen: Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Tielt en Torhout.
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