Vlofin congres 2019
De digitale vernieuwing laat zich overal voelen als een echte omwenteling: zowel op het werk als in je
vrije tijd. Dit gaat van het sturen van een mail of bericht via sociale media als WhatsApp, LinkedIn,
Facebook, Instagram, … tot de ingebouwde artificiële intelligentie op je smartphone, tablet, laptop of
nu ook huishoudtoestellen.
Soms brengt deze digitalisering ons een hele stap vooruit, soms ook net niet…
Vaker dan we denken, hebben we wel degelijk meerdere keuzes in welke mate we meegaan in het
digitale doen en laten. Maar zijn de voor- en nadelen ons steeds voldoende duidelijk?
Wat vast staat, is dat digitalisering zich de komende jaren nog meer en prominenter zal manifesteren
in ons dagelijks leven.
Aan ons dus om daar verstandig mee om te gaan!
Op het Vlofin congres geven we een extra dimensie aan dit onderwerp, gezien door de bril van
duurzaamheid.
Hoe gaan we op een goeie manier om met digitalisering en met alle nieuwe tools en snufjes die er
reeds zijn en dra aankomen?
Hoe kunnen we dit combineren met een aangename werk- en levenswijze zodat we de digitale
omwenteling het hoofd kunnen bieden op een zelfzekere manier?
Op 24 mei worden we ondergedompeld in een (ver)nieuw(d)e way of work & life. Springbok zorgt voor
de beweeg tussendoortjes. Laat je verrassen!
Tijdens het congres laten we ons inspireren door een brede waaier aan zorgvuldig geselecteerde
prominente sprekers en organisaties die ons – figuurlijk maar ook letterlijk –op weg helpen om de
digitale opportuniteiten duurzaam te benutten.
Kom jezelf versterken met hun verhelderende inzichten op ons Vlofin congres 2019 en verhoog je
persoonlijke veerkracht om snel en bewust te schakelen in een veranderende omgeving!

Het programma van het Vlofin congres 2019:
Vrijdag 24 mei
8u30

Onthaal

9u30

Algemene vergadering Vlofin

Locatie

Welkomstwoord door moderator Jan Leroy (VVSG)
#Fysieke gezondheid op de werkvloer 1
Prof. dr. Lieven De Marez – UGent
‘Homo Digitalis: alsmaar digitaler, maar ook paradoxaler’
11u15

Koffiepauze

11u30

Dr. Nils Walravens – senior researcher IMEC-SMIT-VUB
Open data en lokale besturen: uitdagingen en opportuniteiten

12u15

Lunch (samen met de partners)

13u30

Wandeling naar De Krook

14u

IMEC – Homelab
Homelab: een unieke innovatie- en testomgeving voor slimme
thuisdiensten
#Fysieke gezondheid op de werkvloer 2

NH Hotel Belfort

De Krook

Rik Vera – Nexxworks
Duurzaam digitaal
16u

Slotwoord van moderator Jan Leroy (VVSG)
Optioneel: inchecken in de hotelkamer
Avondfeest

18u

Verzamelen in de lobby

NH Hotel Belfort
Oude Vismijn
NH Hotel Belfort

Muzikale wandeling naar de Oude Vismijn

18u30

Receptie
Toespraak burgemeester Mathias De Clercq

19u30

Diner
Aansluitend dansfeest

Oude Vismijn

Zaterdag 25 mei

10u

12u30

Tastes of Ghent
Vanuit het hotel gaan we te voet langsheen enkele culinaire
adresjes in Gent. Via pittige anekdotes en smakelijke proevertjes
leren we heel wat bij van de lokale culinaire gewoonten!

Boottocht
Bij de ‘bootjes van Gent’ schepen we in voor een historische
rondvaart vanuit de oude haven van de stad. Met een aperitief
en knabbeltje genieten we van mooie uitzichten op de
middeleeuwse hoogtepunten van de Gentse binnenstad.

Korenlei

Afsluitende lunch

Pakhuis

Het alternatief partnerprogramma van het Vlofin congres 2019:
Vrijdag 24 mei
Wandeltocht ‘kennismaking met Gent’

9u30 - 12u15

Vanuit de lobby van het hotel brengt een gids je naar de hoogtepunten in
en rond de nabijgelegen Kuip van Gent. Naast het Gravensteen, de
Graslei en de Sint-Niklaaskerk ontdek je ook verschillende verborgen
pareltjes waar je zonder goede gids beslist aan voorbij loopt!
Aansluitend bezoek je de prachtige Sint-Baafskathedraal met hét
kunstwerk van Gent: het Lam Gods.
Ook de meest fiere toren van Gent, het Belfort, onthult meerdere van zijn
geheimen voor je op deze ontdekkingstocht.

Lunch

Tuupe tegoare in NH Hotel Belfort

Scherminitiatie
In de historische Lakenhalle van het Gentse Belfort brengt een
schermmeester je de historiek van het schermen bij.
Je bewondert een live demonstratiewedstrijd en krijgt zelf ook een aantal
basisvaardigheden aangeleerd. Alles uiteraard veilig en met kwalitatief
schermmateriaal. Douchemogelijkheid is voorzien.
Vestimentaire tip: sportieve schoenen zijn aangeraden!
OF
Fietstocht langsheen de groene rand van Gent
13u30u – 16u30

Onder begeleiding van een ervaren gids start de fietstocht vlakbij het
hotel onder de Stadshal van Gent. Vervolgens ontdek je via veilige
fietsroutes verschillende stadsparken, meersen, volkstuintjes, …
Het einde is voorzien aan De Krook waar je samen een drankje geniet.
OF

Designmuseum Gent
Bezoek samen met een gids het Designmuseum Gent.
Het museum biedt onderdak aan een omvangrijke collectie Belgisch en
internationaal design en is daarmee één van de 20 meest bezochte musea
van ons land. De verzameling omvat ontwerpen van de art nouveau van
Henry Van de Velde tot de hedendaagse avantgarde-vormgeving.

Het Vlofin congres 2019: praktisch
Waar precies naartoe?
Het congres vindt plaats op verschillende locaties in de Gentse binnenstad.
Het congres start in NH Hotel Gent-Belfort, Hoogpoort 63.
Collega’s die pas na de lunch kunnen aansluiten, zijn welkom in de Gentse bibliotheek ‘De Krook’ op
het Miriam Makebaplein.
Het avondfeest vindt plaats in de Oude Vismijn. De inkom is op de hoek van het Sint-Veerleplein
rechtover het Gravensteen.

Hoe geraak je er?
Ons congres is vlot en duurzaam te bereiken met het openbaar vervoer:
Vanuit station Gent-Sint-Pieters
• tramlijn 1 richting Evergem/Wondelgem, halte Korenmarkt. Frequentie: elke 5 à 10 minuten.

Vanuit station Gent Dampoort
• buslijn 3 richting Gent Blaarmeersen, halte Korenmarkt. Frequentie: elke 5 à 10 minuten.
• te voet: 1,5 kilometer

Kom je toch met de wagen, dan vind je op korte wandelafstand parkeermogelijkheden op deze
adressen:
•
•
•
•

5 min stappen: Parking Vrijdagmarkt, Vrijdagmarkt 1
8 min stappen: BePark – Parking Gent Centrum, Sint-Michielsstraat 13
8 min stappen: Parking Sint-Michiels, Sint-Michielsplein
10 min stappen: Parking Ramen, Ramen 23

Deze parkings zijn ook het meest geschikt om te parkeren dichtbij de Oude Vismijn waar het
avondfeest plaatsvindt. Bovendien zijn deze parkings dag en nacht toegankelijk.
Parkeren kan ook aan de rand van de stad op een Park and ride. Vlotte verbinding met het
stadscentrum via tram:
• Parking The Loop/Expo: tramlijn 1 richting Evergem/Wondelgem, halte Korenmarkt. Frequentie:

elke 5 à 10 minuten.
Alle nuttige info rond parkeertarieven en aanrijroutes vind je op: https://stad.gent/mobiliteitopenbare-werken/mobiliteit/parkeren
Blijf je overnachten?
Inchecken in de hotelkamer kan pas na 16u. Uiteraard kan je ’s morgens of ’s middags je bagage in een
beschermde ruimte bij de balie van het hotel achterlaten.
Uitchecken kan tot zaterdagmiddag 12u.
Indien je dit wil kan je een nacht voor en/of na het congres bijboeken via het inschrijvingsformulier.
Hoeveel bedraagt de deelnameprijs?
De deelnameprijs voor deze studiedag varieert afhankelijk van uw keuzes. Daarbij is het mogelijk om
een deel van de factuur op uw persoonlijke naam en adres te laten factureren.
Hierbij een beknopt overzicht:

Volledig congres (excl. overnachting)
Vrijdag (incl. avondfeest)
Vrijdag tot 18u
Avondfeest op 24 mei
Avondfeest + zaterdag 25 mei

Lid Vlofin
Actief
Gepensioneerd
220
125
180
100
120
60
80
80
120
120

Hotelkamer (incl. ontbijt en toeristenbelasting)

Single
130

Partner
125
100
60
80
120
double
145

Al ingeschreven?
Sommige zaken zijn beperkt in aantal (hotelkamers, deelname aan de scherminitiatie, fietstocht,…).
Snel inschrijven is dus de boodschap!
Uiterste inschrijvingsdatum: 10 mei.
Annuleren kan kosteloos tot uiterlijk 15 mei 2019. Na die datum blijft het factuurbedrag verschuldigd.

Groeten,
Piet Persoons,
Voorzitter congresteam Oost-Vlaanderen

Met bijzondere dank aan,

