Bezoek aan Coca-Cola Zwijnaarde.
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Voorwoord

Beste IZZE-lid,
In deze nieuwsbrief een overzicht van onze
activiteiten van de voorbije maanden.

Het was bijzonder aangenaam te mogen
vaststellen dat wij dit jaar heel wat
inschrijvingen hadden voor zowel het bezoek
aan Coca-Cola als aan Tech Lane Ghent.
Ook neemt de bekendheid van IZZE als
bedrijvenvereniging voortdurend toe. Geregeld
worden wij gecontacteerd door bedrijven en
organisaties uit andere streken ( en zelfs
landen) met vragen over onze
bedrijventerreinen.

“Op bezoek bij de buren” ging in maart
door bij Coca-Cola European Partners in
Zwijnaarde, een van de stichtende leden
van onze vereniging.
Eind 2015 ging er in de Gentse Coca-Cola
vestiging een ambitieus en revolutionair
reorganisatie proces van start . Naast
aanzienlijke investeringen en operationele
aanpassingen had dit ook een impact op de
medewerkers en zou in totaal meer dan
twee jaar duren.
Een grote IZZE-delegatie kon er, in
première, kennis maken met de nieuwe
afvullijnen en kreeg uitleg over het totaal
nieuw concept rond arbeidsflexibiliteit.
Zoals gewoonlijk werd afgesloten met een
zeer uitgebreide knabbel en babbel.
Alle aanwezigen waren het er over eens:
een boeiend en zeer leerrijk bedrijfsbezoek.

In 2019 eindigen de mandaten van alle leden
van de Raad van Bestuur van IZZE. Alle
bestuurders kunnen zich kandidaat stellen voor
een nieuwe periode van vijf jaar, maar ik wil
hierbij een warme oproep doen naar nieuwe
kandidaat bestuurders. Nieuw bloed is van
harte welkom !
Ik zou het prettig vinden om op onze Algemene
Ledenvergadering van mei 2019 enkele nieuwe
kandidaat bestuurders te kunnen voorstellen.
Waarom u niet ?
Vriendelijke groeten en veel leesgenot.
Luc HERMANS,
Voorzitter IZZE vzw

IZZE als (mogelijke) partner in de
zoektocht naar nieuwe
medewerkers.
Op vraag van enkele leden organiseerde
IZZE een workshop voor de HRverantwoordelijken van de leden rond dit
onderwerp.
Was de opkomst eerder beperkt, dan was
de inbreng en het enthousiasme van de
aanwezigen op deze eerste workshop van

kennismaking op en met de site van Tech
Lane Ghent. Gelegen aan de kruising van
die aard dat wij met het project verder
gaan. De “traditionele jobbeurs” kreeg van
de aanwezigen, unaniem, een negatieve
score. Andere mogelijkheden werden
opgelijst. Deze worden momenteel binnen
IZZE verder onderzocht.

de E40 en E17 en de water-snelweg
Bovenschelde/GentseHaven/Noordzee
heeft deze locatie alle troeven in handen
om de verdere economische ontwikkeling
van deze regio te versterken.
Ruim 65 aanwezigen, een zonovergoten
dag, openlucht event, street food
( “Warmen Hond”) en info over de site
waren de ingrediënten van een geslaagd
netwerkevent. Als toemaatje voor de
gasten was er nog een demonstratie met
drones.

De aanwezigen HR-verantwoordelijken
gaven aan interesse te hebben voor een
netwerkmoment/ervaringsuitwisseling
georganiseerd door de bedrijvenvereniging
( 1 à 2 maal per jaar).

Tech Lane
Ghent.
Gezinsuitbreiding bij IZZE, wij hebben er in
ons werkingsgebied een baby bij : Tech
Lane Ghent ( of vroeger “Het Eiland”) in
Zwijnaarde. Met de ingebruikname van de
eerste logistieke hub dus hoog tijd voor
een baby-borrel.

IZZE organiseerde in samenwerking met
Alinso Group in september een

Meer info over drones: Koen Henderickx
EASYCOPTERS – Menen koen@easycopters.be

Bedrijf in de
kijker.
In deze nieuwsbrief maken wij kennis met
touroperator en IZZE-lid Thomas Cook
Belgium uit Zwijnaarde en meer in het
bijzonder met Thomas Cook Business
Incentives.

Een incentive is een middel om
medewerkers, klanten of relaties te
belonen. Van alle incentives is de reis
incentive de meest effectieve.

Thomas Cook Business Incentives creëert
unieke, exclusive en op maat gemaakte
incentive reizen voor bedrijven die hun
klanten, relaties en medewerkers willen
motiveren en verwennen.
Of u nu naar verre oorden trekt zoals het
kleine koningrijk Bhutan, waar u
overweldigt wordt door acht van de
hoogste bergtoppen op onze planeet. Of
naar de Canadese provincie Québec, waar
u in een winters landschap achter het stuur
van een sneeuwscooter kruipt en daarna
de bevroren meren verkent vanop een
hondenslee. Of genieten van de Spaanse
zon en tapas, huren van een catamaran
exclusief voor uw groep, varen naast
dolfijnen en walvissen…: een Thomas Cook
Business Incentive is altijd een verrassende
beloning voor medewerkers of relaties die
hun doelstellingen behalen.

Wist u dat uw personeel 22% efficiënter
werkt als het aangemoedigd wordt met
een incentive. De Amerikaanse psycholoog
Steven Condly deed 47 experimenten, en
concludeert dat werknemers slimmer,
harder en langer werken als ze de
gelegenheid krijgen een incentieve te
verdienen. Maar ook de relatie met uw
trouwste klanten biedt een incentive tal
van voordelen. U krijgt de kans om one-toone met uw doelgroep te communiceren.

De incentives die Thomas Cook Business
Incentives samenstelt, zijn stuk voor stuk
speciale ervaringen die een bijzondere
band smeden tussen u en uw relaties. En
daar plukt u in de toekomst de vruchten
van.

Contacteren kan via info@izze.be of
rechtstreeks bij de voorzitter ( zie
contactgegevens hiernaast).

IZZE

Voor meer info contacteer Sarah VIJT,
Account Manager Incentives & Groups,
Mobile +32.493.40.80.66
Thomas Cook - Tramstraat 63 - 9052
GENT - 09/241.15.04 - www.tcbi.com

service

IZZEvoordelenkaart
In 2016 werd gestart met een IZZEvoordelenkaart en dit voor een periode van
drie jaar ( tot eind 2018).
Vanaf de start genoten een 330
medewerkers ( verdeeld over 7 bedrijven)
van deze kortingskaart.
Uit de contacten die wij hadden met de
desbetreffende leden bleek dat er
onvoldoende interesse was om dit project,
na 2018, verder te zetten.

Contactgegevens:

IZZE vzw,
Nederzwijnaarde 2, 9052 Zwijnaarde

IZZE heeft dan ook besloten om dit project
stop te zetten.

e-mail: info@izze.be
website: www.izze.be

IZZEservice
IZZE-leden helpen wij graag bij het
oplossen van ( kleine) problemen om en
rond hun vestiging.
Zo werd o.a. het beschadigd wegdek in de
Akkergage door onze tussenkomst snel
hersteld en zochten wij uit wie en waar het
“nieuwe bedrijf ?” was dat chauffeurs
zochten in de buurt van de Ghelamco
Arena.
Heeft u vragen of problemen, aarzel niet
om ons te contacteren. Wij zoeken het voor
u uit of brengen u in contact met de juiste
persoon of dienst.

voorzitter :
Luc HERMANS gsm 0475/82 30 65
hermansservices@gmail.com
coordinator:
Patrica VERCRUYSSE
patricia.vercruysse@alinso.eu

partners:

V.U.: Luc HERMANS, IZZE vzw, Nederzwijnaarde 2,
9052 Zwijnaarde

