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Onderwerpen:
‐ BIO‐booster
‐ Rent‐a‐coach
‐ ESF‐oproep 'Focus op Talent'

Vanaf september '16 brengen we met BIO‐booster een commerciële dienstverlening met Vlaamse
dekking op de arbeidsmarkt: een kwalitatieve BIO‐ondersteuning van werkzoekenden en hun
werkplek voor een periode van drie tot zes maanden. Leden‐Werkplekarchitecten die met deze
service actief willen werken, laten dit best aan sammy@dewerkplekarchitecten.be weten. Op deze
manier blijf je perfect op de hoogte van de support van Sterpunt Inclusief Ondernemen.

Vanaf januari 2017 brengen we een tweede dienstverlening op de markt: Rent‐a‐coach. Het gaat om het
maken van een adviesrapport met traject op bedrijfsmaat en ‐vraag, waarbij de veelheid van
coachingsmogelijkheden worden concreet gemaakt, wanneer ze op die concrete werkplek bruikbaar
zijn. Een van de nieuwigheden die we daarbij aankaarten, is werkvloercoaching. De voorbije maanden
is hard gewerkt aan het concept. Op basis van een draaiboek (zoals voor Bio‐booster) dat opnieuw op
Vlaams niveau herkenbaar wordt, willen we met geïnteresseerde leden‐Werkplekarchitecten aan de
slag.
Elke organisatie die rent‐a‐coach concreet in de markt wil zetten, kan maximaal twee kandidaat‐
werkplekadviseurs voorstellen. Deze krijgen dan een opleidingspakket dat hen het certiﬁcaat van
werkplekadviseur oplevert. We kijken vooral uit naar senior‐arbeidsconsulenten die zin hebben in
commerciële prospectie en op werkplek‐ en teamniveau een advies kunnen formuleren. Uiteraard
worden zij daarbij ondersteund. Voor meer info, klik op deze link.
Om dit tegen januari 2017 klaar te krijgen wil Sterpunt weten welke leden‐Werkplekarchitecten er
tegen aan willen gaan. We willen kandidaten vinden uit elke provincie. Om het ﬁnancieel te kunnen
klaren doet Sterpunt nog een ontwikkelingsbijdrage, maar wordt van elke geïnteresseerde
werkplekarchitect ook een bijdrage gevraagd van 1500€, waarmee alle support wordt verzekerd.
Geef een seintje aan kirsten@dewerkplekarchitecten.be voor eind augustus.

Rond de ESF‐oproep 'Focus op talent' is een voorbereidend overleg doorgegaan, waarop leden‐
Werkplekarchitecten opnieuw een Vlaamsdekkend antwoord willen geven. Op basis van hun
brainstorming gaat Sterpunt Inclusief Ondernemen aan de slag voor een projectontwerp rond
drempelverlagende acties naar werkgevers, met kwaliteitsborging. In de eerst helft van september
wordt een terugkoppeling voorzien voor de geïnteresseerde partners. Wil je erbij zijn? Contacteer dan
isabel@dewerkplekarchitecten.be voor eind augustus om je interesse kenbaar te maken.
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Dit vakantienieuws mag je toch niet beletten om tussendoor ook even alle werk opzij te zetten. We
wensen jullie een prettige en deugddoende vakantie.
Vriendelijke groet,
Kirsten Winnelinckx, Tina Callebaut, Sammy Kolijn, Isabel Verhaert, Haydé Walraet , Bert Boone.
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