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Laat je inspireren door functiecreatie en volg nadien training

Hoe kan je duurzame functies creëren voor mensen die omwille van grotere afstand tot de
arbeidsmarkt (kortgeschoold, langdurig werkloos,...) geen werk vinden in een regulier bedrijf? Laat je
in een halve dag inspireren door de mogelijkheden van functiecreatie.
Sterpunt Inclusief Ondernemen organiseert hiervoor twee gratis inspiratiesessies gebracht door
docent Bart Moens. Op 15 november ben je welkom in Gent, en op 23 november in Brussel.
Meer info? Klik hier en/of mail naar Tina via tina@dewerkplekarchitecten.be.

VTO‐aanbod: schrijf je nu in voor opleidingen in november

Leer onderhandelingsmethodes en –tactieken tijdens de eendaagse opleiding ‘Onderhandelen’ in
Gent, of ga dieper in op hoe je als begeleider een optimaal contact met de werkzoekende tot stand
brengt in de vierdaagse training ‘Bewegen naar Werk’ in Antwerpen.
Schrijf in voor 25 oktober om je plaats niet mis te lopen!
Onderhandelen: 07/11/2016 – Sterpunt Inclusief Ondernemen, Gent
Bewegen naar Werk: 08/11, 15/11, 23/11 en 29/11/2016 – Auxilia, Antwerpen
Voor Sociale Wetgeving Actueel, PLAI (Appreciative Inquiry), KWINT (Kwaliﬁcerende Intake) en
Sociale Media & Solliciteren lopen de inschrijvingen nog tot in november, daarover meer op de VTO‐
website!
Opleidingen zijn zoals steeds enkel toegankelijk voor leden van Sterpunt Inclusief Ondernemen. Met
vragen en suggesties kan je terecht bij Tina vto@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31.

Verso bundelt verhalen over tewerkstelling vluchtelingen
De afgelopen maanden werd er steeds nadrukkelijker naar werkgevers gekeken om de integratie van
nieuwe vluchtelingen vooruit te helpen via tewerkstelling. Vandaag zijn er al heel wat
socialproﬁtorganisaties die hier wel oor naar hebben. Alle extra krachten zijn welkom en veel
organisaties zien het ook als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze mensen kansen te
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geven.
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Proﬁt Ondernemingen, is op zoek naar goede praktijken van

organisaties die asielzoekers hebben ingeschakeld via werkplekleren, artikel 60 of vrijwilligerswerk.
Ben je een organisatie die graag het goede voorbeeld geeft en wil je jouw ervaring delen met andere
organisaties in het tijdschrift van Verso? Aarzel dan niet om voor 30 oktober Fatma Qorlazja van Verso
te contacteren: fatma.qorlazja@verso‐net.be of 0474/422.169.

Oproepen
VDAB: Opleidingen ICT en digitalisering
VDAB Antwerpen: competentieversterking en begeleiding jongeren actief in de thuiszorg

Europees nieuws
Projectontwikkelingsworkshop 'Skills will be key' ‐ 9 december 2016
Partner gezocht voor project 'Inclusion Village ‐ enriching society through the use of young
migrants' competences'
Partner gezocht voor project Participation ‐ Territories ‐ Education
ESF ‐ duurzaam loopbaanbeleid
ESF Oproep: Anders organiseren
Pilot Project "Europe of diversities"
ESF oproep: Opleidingen in bedrijven
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