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at ons betreft, wensen we iedereen een
beloftevol jaar toe. Een jaar waarin we
samen zaken kunnen en zullen realiseren. Laat één daarvan de betere doorstroming zijn
van mensen die kunnen en willen werken naar een
arbeidsmarkt die ontvankelijk is voor hen. Want
de afgelopen jaren zijn er allicht kansen blijven liggen voor de kansengroepen op de arbeidsmarkt.
De personen met een arbeidshandicap zijn hiervan een goede graadmeter. Uit de cijfers van EAK
(2016) blijkt dat de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap op 41% ligt, bij
personen zonder arbeidshandicap is dit 77,6%. Dat
is een verschil van 36 procentpunten, wat betekent dat er een onbenut potentieel is van minstens een belangrijk deel binnen deze groep.
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Onze slagkracht in 2019

Een beloftevol jaar, want we weten ondertussen
meer en meer over de ‘push’ en ‘pull’ factoren die
personen met een arbeidshandicap al dan niet
aan een job helpen. De positieve zaken komen
vanuit de mensen zelf, omdat het hebben van een
job allerlei positieve effecten heeft. Ook vanuit de
werkgevers zijn er vele positieve signalen, omdat
meer en meer bedrijven en organisaties de nodige aanpassingen in de werkomgeving doorvoeren,
de werkbaarheid van jobs bewaken en de drempels, soms letterlijk, verlagen zodat inclusieve
tewerkstelling mogelijk wordt. Daarnaast dragen
de overheid en de institutionele spelers uiteraard
in belangrijke mate bij tot betere en bredere tewerkstellingskansen. Daarom zijn we optimistisch,
want zoveel partners en betrokkenen werken
steeds beter aan het bereiken van het doel van inclusie en een waardevolle arbeidsmarkt.
Maar het kan ook een jaar van –wederom- enkel
beloftes worden. Want vele zaken moeten nog
uitgeklaard worden. Er zijn zaken die mensen verhinderen om aangepast werk te vinden, veelal institutioneel van aard. Er is het financieringskluwen
dat het speelveld voor de bedrijven ondoorzichtig
maakt. Dienstverleners worden in een nodeloos
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— Bert Boone | Dagelijks bestuurder

Nu de arbeidskrapte op de arbeidsmarkt als structureel gegeven is erkend – met of zonder
groeivertraging – is het hek van de dam. Er is een dynamiek als nooit tevoren. Een mobielere
arbeidsmarkt. Mensen veranderen van werk. Werkgevers gaan harder op zoek naar medewerkers.
In het aanwervingsproces leeft niet langer het alleenheersergevoel dat de werkgever kiest en
beslist. Hij weet dat we vandaag in een andere arbeidsmarkt leven en werken.

concurrentiële positie gezet, waarbij efficiëntiedenken (goedkoper is beter) primeert op effectiviteitsdenken (het doel, zinvolle tewerkstelling,
moet bereikt worden). Er is het maatwerkdecreet
dat in voege treedt, maar waarvan de operationele uitwerking van onder meer de doorstroombegeleiding nog alle kanten uit kan. Er is het gebrek
aan één duidelijke regisseur, een spelleider. Er
zijn structurele aanspreekpunten nodig voor de
beleidsmensen en de institutionele partners. Sterpunt Inclusief Ondernemen neemt dit in de feiten
op, maar krijgt hiertoe weinig erkenning. Er zijn
de perverse effecten van sommige maatregelen,
waardoor het bij voorbeeld zomaar mogelijk is dat
iemand zijn invaliditeitsstatus permanent verliest
wanneer hij/zij even tijdelijk tewerkgesteld zou
kunnen worden.
Een jaar waarin we meerdere keren een stembus zullen zien, leidt doorgaans niet meteen tot
doortastende beleidsmaatregelen, maar veeleer
tot spierballengerol (voor de verkiezingen) en een
ellenlang zoeken naar precaire evenwichten (na
de verkiezingen). Met uiteraard nieuwe beloften,
vertaald in diverse beleidsplannen van gloednieuwe ministers. Een niet te ontkennen belangrijke
mijlpaal voor de volgende jaren. Zo wordt het natuurlijk snel 2020.
Maar laat ons positief beginnen. Want we werken
samen aan wat echt belangrijk is: aan diversiteit
en inclusie. Wanneer we beperken wie kan deelnemen aan het spel, wie aanwezig mag zijn op het
speelveld, dan beperken we het spel zelf. We beperken de kwaliteit van het spel. We beperken de
groeimogelijkheden en we beperken welke problemen we kunnen oplossen.
Daarom wensen we iedereen een portie energie,
een grote dosis goesting en af en toe een snuifje
rebellie. Om samen te bouwen aan een waardevol
jaar en een inclusieve samenleving! •

		 Het beschikbare talent aanvaarden als startpunt van
samenwerken. Het heeft geen zin om de kop nog langer
in het zand te steken. Op korte termijn kan een werkgever wellicht nog een medewerker aantrekken naar zijn
bedrijf. Maar op langere termijn gaat een doordacht bedrijfsbeleid hogere ogen gooien. Vertrekken vanuit de
situatie waarin de nieuwe kandidaat-medewerker zich
bevindt, garandeert een maatoplossing waarbij elke betrokkene mee de proceseigenaar is.
		 Talent op zich volstaat niet langer. De snelle evoluties in
behoeften en eisen langs de vraagzijde maken van meet
af aan duidelijk dat arbeidskrachten zullen moeten blijven
investeren in hun beroepsontplooiing om hun loopbaanzekerheid te vrijwaren. Op jobniveau is deze zekerheid
al een tijdje weg. Voor de werkgever ligt hier een bijzondere verantwoordelijkheid om kansen te geven aan hun
medewerkers. Het vraagt een investering, goed voor de
medewerker en tegelijk ook een meerwaarde voor het
bedrijf dat hiervoor een return bekomt.
		 Kwalitatieve ondersteuning op de werkplek wordt een
noodzakelijke vanzelfsprekendheid. Hoe meer bedrijven
op maat en innovatief een kwalitatieve dienstverlening
willen garanderen, des te meer zullen de werkgevers oog
moeten hebben voor jobcoachingen op de werkplek die
niet enkel de individuele medewerker in het vizier hebben, maar het hele werkplekgebeuren. Want samen als
team telkens weer de oplossingen bieden wordt de toekomst.

iteraard blijft eenieder op zoek naar geschikt talent voor zijn bedrijf of organisatie. De klassieke
wervingskanalen doen hun werk. Tegelijk verwerft
het werkplekleren met tal van stagevormen haar vaste stek
in de ondersteuningsmaatregelen. De afkortingen zoals WES
(werkervaringsstage) en IBO (individuele beroepsopleiding
in de onderneming) geraken ingeburgerd. De werkervaringskansen groeien qua volume en vinden hun weg als een langzame vanzelfsprekendheid in het arbeidsintegratieproces.

U

ONBOARDING VAN TALENT IS EEN VEELVOUDIG
VEHIKEL DAT NIET ONDERSCHAT KAN WORDEN
VOOR HET CONCRETE BEDRIJFSBELANG EN
VANUIT MEDEWERKERSPERSPECTIEF. Zo wordt het

Toch zal de krapte ook een andere mindset vragen. De beschikbare krachten op de arbeidsmarkt zijn te schaars geworden. Er is ook veelal een mismatch tussen hun opleiding
en de bedrijfsverwachtingen. Onboarding van talent is aan
de orde. Niet als hype, maar als wezenlijk onderdeel van het
HR-beleid in een bedrijfsorganisatie. De focus houden op onderstaande aspecten schelen al een slok op een borrel:

geleidelijk aan een maatschappelijk belang: medewerkers en
ondernemers die samenwerken en elkaar nodig hebben om
economische groei te ontwikkelen. •
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WERKINLEVING
VOOR JONGEREN
Werken met jongeren, daar zijn Werkplekarchitecten bedreven in. Via tal van acties en projecten gaan
ze (arbeidsmarktgericht) met jongeren aan de slag. Samen. Want dat typeert hen. Op maat van de
jongeren, aansluitend bij hun leefwereld en wensen, bieden ze ontplooiingskansen in samenwerking
met andere stakeholders zoals scholen, stagewerkplekken en toekomstige werkgevers, sectorfondsen,
lokale besturen, …

e Werkplekarchitecten versterken competenties, verkleinen de
kloof naar de arbeidsmarkt, helpen mee schooluitval voorkomen, maken jongeren weerbaar en verhogen hun veerkracht.
Even vaak bieden ze een luisterend oor, helpen ze jongeren op weg, zijn
ze een klankbord, bieden ze experimenteerruimte, doen ze hen (terug)
goesting krijgen of geloven in zichzelf en hun plaats op de arbeidsmarkt.

actiedomeinen
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Hoe ervaar jij deze ondersteuning Jason?

WIJ-PROJECTEN?

J • “Ik ben blij dat ik iemand heb waarbij ik terecht kan met mijn vragen.

Bepaalde papieren vind ik zelf soms moeilijk om alleen in te vullen, vaak
door moeilijke woorden die gebruikt worden. Met deze vragen kan ik
steeds terecht bij mijn coach.”

Binnen de ESF-oproep Werkinleving voor Jongeren (WIJ3) bestrijden 14
partnerschappen de jeugdwerkloosheid door begeleidingen op maat te
bieden aan laaggeschoolde jongeren tussen 18 en 25 jaar. In 12 van de 14
projecten zijn Werkplekarchitecten actief als partner. Zij bieden jongeren
een sterke oriëntering met opmaak van een actieplan en op basis daarvan
verdere begeleiding. Die moet resulteren in duurzaam werk of de opstart
van een kwalificerende opleiding. VDAB engageert zich om 3130 jongeren
door te verwijzen naar de 14 ESF-projecten. •

Binnenkort zijn we 2019: Wat wil je zeker bereiken in 2019?

J • “Heel veel (lacht)! Er moet nog heel veel veranderen en het liefst zo snel

mogelijk. Ik wil heel graag terug alleen gaan wonen, maar deze zoektocht is
erg moeilijk gezien ik geen vast werk heb. Je moet meestal werkcontracten
van de laatste drie maanden kunnen voorleggen. Ik hoop zo snel mogelijk
op een vaste job! Binnenkort mag ik mijn praktisch examen afleggen voor
rijbewijs B. Dit zou het voor mij ook al veel gemakkelijker maken. Daarnaast
wil ik ook graag een stuk gezonder leven: fruit en groenten eten, sporten,
stoppen met roken en minderen met energiedrankjes.” (lacht)

Op welke manier ervaar je ondersteuning tijdens de zoektocht

D

naar werk?

J • “Als activiteit zijn we op bezoek gegaan naar het competentiecentrum

van VDAB afdeling metaal. Ik was erg geïnteresseerd geraakt in het lassen.
Sinds november ben ik gestart met de opleiding. Uit mezelf zou ik die stap
niet gezet hebben.”

Het gaat om een zeer divers aanbod van begeleiding en coaching in diverse settings. Vaak in opdracht van VDAB, in het kader van ESF-projecten of
in opdracht van andere stakeholders zoals lokale besturen, sectorfondsen, … Hierbij wordt zowel met arbeidsmarktrijpe jongeren als met nietof quasi-arbeidsmarktrijpe jongeren gewerkt.

“Vele jongeren maken tijdens het traject
voor het eerst kennis met een echte job.”

GETUIGENIS JOEP, ARBEIDSCOACH BIJ
WERKPLEKARCHITECT WEB

“Binnen de WIJ3 begeleid ik Lauro, een jongeman
van 19 jaar. Lauro is een aangename, rustige kerel die
weet wat hij wil. Hij neemt actief deel aan het vormingsaanbod binnen de WIJ. Op woensdag gaat hij
sporten. Vorige week liep hij stage als keukenmedewerker. Hij is een competente jongeman met veel talenten. Binnenkort gaat Lauro de opleiding tot industrieel elektricien volgen. Nu bekijken we hoe we de periode tot aan de start van de opleiding op
een zinvolle manier kunnen overbruggen. Lauro gaat zich inschrijven bij
verschillende uitzendkantoren. We bouwen zijn netwerk uit en zoeken een
plek om tijdens zijn studies te verblijven. Lauro heeft al vele stappen gezet.”

Denk aan het duaal leren, waar jongeren algemene en beroepsgerichte
vorming combineren met leren op de werkplek en Werkplekarchitecten
hun alternatieve trajecten aanbieden. Brugprojecten, voortrajecten,
persoonlijke ontwikkelingstrajecten,… Maar ook projecten intensieve
begeleiding alternerend leren (IBAL), WIJ-projecten (Werkinleving voor
Jongeren of WIJ3) of specifieke projecten gericht op NEET-jongeren.

JASON GAAT ERVOOR

Maak kennis met JASON , 22 jaar oud en alleenstaande papa van een zoontje van 3 jaar. Jason
volgt een WIJ-traject binnen het project van Werkplekarchitect Argos. Tijdens de begeleiding zijn er 3
onderdelen om de jongeren te versterken naar
werk: Search 4 work, Grow 4 work en Coach 4 work.

GETUIGENIS LAURO, JONGERE WIJ3
GROW 4 WORK

Het doel van de Grow 4 work is stilstaan bij en/of het ontwikkelen van
competenties door middel van activiteiten, vrijwilligerswerk, sport, enz.
Voordat je in de opleiding zat heb je regelmatig deelgenomen aan
verschillende activiteiten, waaronder ook de sportactiviteiten.

Jason heeft ervaring in verschillende sectoren en
staat open voor verschillende jobs. Hij wil graag zo
snel mogelijk werk vinden en terug alleen gaan wonen. Jason woont afgelegen. Hij behaalde ondertussen zijn voorlopig rijbewijs B en heeft een eigen wagen, maar mag zijn zoontje nog niet vervoeren.
Zijn zoontje is om de week bij hem, waardoor enkel dagwerk mogelijk is.

“Ik vind het traject wel handig want ik wist eerst
weinig over een job vinden en alles daarrond. Ik
voel me ook wel goed bij WEB.”

Hoe heb je deze ervaren?

J • “Goed! De ene activiteit iets beter dan de andere, maar ik vond het over

het algemeen wel leuk. Je kan nog eens goed lachen, je leert de anderen
beter kennen en bent zelf nog eens in beweging. Ik denk er nu zelf over na
om te boksen. Ik mag volgende week een gratis proefles meedoen bij een
boksclub! Misschien zal ik mij hiervoor inschrijven als dit goed meevalt.
Zelf ga ik ook heel vaak vissen. Voor mij voelt dit niet aan als sport, maar
als ontspanning. Het brengt mij vooral veel rust.”

SEARCH 4 WORK

Bij search 4 work ligt de nadruk op het zoeken naar werk: solliciteren, cv
opmaken, kennismaking met opleidingen, leren werken met Mijn loopbaan (de online tool van VDAB), …

COACH 4 WORK

Tijdens de coach 4work kunnen de jongeren terecht bij de begeleiding met
verschillende vragen over verschillende levensdomeinen. Dit kan heel variërend zijn en sterk afhangen van de situatie van de jongeren. Bij Jason
ligt de ondersteuning vooral bij de zoektocht naar werk, naar een woning,
opvolging rijbewijs, vragen over zoontje, hulp bij papieren, …

Hoe is de zoektocht naar werk voor jou tot nu toe verlopen?

J • “De zoektocht naar werk verloopt erg moeizaam. Omdat ik insta voor

de zorg van mijn zoon, kan ik mij niet erg flexibel opstellen naar werkuren
toe. Hierdoor kan ik niet altijd ingaan op mooie vacatures. Dit zorgt voor
een grote belemmering op werkvlak, wat mij vaak erg frustreert.”
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GETUIGENIS LIESBETH, ARBEIDSCOACH BIJ
WERKPLEKARCHITECT WEB

“Binnen de WIJ ondersteun ik jongeren richting de arbeidsmarkt. 18 maanden lang stap ik samen met hen in een traject, waarbij we hun sterktes en
interesses ontdekken. We doen dit o.a. door middel van werkplekleren,
vormingen en bedrijfsbezoeken. Vele jongeren maken tijdens het traject
voor het eerst kennis met een echte job. Ik denk aan een jong meisje dat
graag de opleiding lichaamsverzorging wil doen. Ze heeft geen duidelijk
beeld van wat de job inhoudt. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een
stageplaats in een schoonheidsinstituut. Ze ervaart wat leuk en minder
leuk is aan de job. Na de stage kan ze met volle goesting aan de opleiding
starten. Binnen het WIJ-traject krijgen jongeren en coaches de ruimte om
dit in een veilige context te doen, met vallen en opstaan.”
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DE ZONNEBLOEM | WERKGEVER

WERKERVARING | COMPETENTIEVERSTERKENDE ACTIES
Werkzoekenden beschikken over heel wat talenten en competenties, maar ontbreken vaak recente
werkervaring of hebben een onrealistisch of onduidelijk jobdoelwit voor ogen. Competenties moeten
aangescherpt worden om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen en randvoorwaarden
dienen eerst weggewerkt. De Werkplekarchitecten begeleiden deze werkzoekenden naar een reguliere
job door een eerste werkervaring aan te bieden via de verschillende vormen van werkplekleren, zetten
competentieversterkende acties op, bieden (voor) opleidingen aan, trajectbegeleiding,…

aar hoe ervaren de deelnemers dit?
En wat levert het hen op? We laten
een aantal van hen aan het woord.
Zij werden begeleid binnen de tender Tijdelijke
Werkervaring (TWE), de Tender intensieve bemiddeling en begeleiding (TIBB4) of namen
deel aan (voor)opleidingen. Ook een werkgever laten we aan het woord.

M

Portaels heel erg graag doe. Ik stond er vorige
donderdag alleen voor (ttz zonder mijn vaste begeleider) en ik heb toch wel goed mijn plan kunnen
trekken. Joepie! Volgende week krijg ik ook wat
extra vorming. Ook dat vind ik heel erg fijn.”

actiedomeinen

zeker aanraden om met Groep INTRO in zee te
gaan, écht een meerwaarde én kwalitatieve
dienstverlening op maat van uw bedrijf!”

“Voor onze eerste kennismaking met
Werkplekarchitect Argos gaan we
enkele jaren terug. De verantwoordelijke vroeg
naar het gebruik van lokalen in ons dienstencentrum voor de begeleiding van werkzoekenden.
De frequentie van gebruik van de lokalen lag
hoog, dus het zag ernaar uit dat we er precies
een paar binnenkort vertrouwde gezichten
zouden bij krijgen. En dat gebeurde ook! Kind
aan huis in de Zonnebloem, wisten de medewerkers van Argos zich vertrouwd te maken met
het Veurnse publiek. Ook naar de medewerkers
toe was de aanwezigheid van Argos een meerwaarde, meerdere begeleidingen resulteerden
in tewerkstelling of stage in onze diensten. Een
vertrouwde omgeving biedt duidelijk de mogelijkheid om het pad te effenen voor een succesvol beëindigd traject!”

							
TIJDELIJKE WERKERVARING
VOOR WERKZOEKENDEN

TIJDELIJKE WERKERVARING (TWE)

“De stage gaf mijn zelfvertrouwen een boost”

VALERIA (35) UIT GENT volgde een

traject Tijdelijke Werkervaring (TWE) bij
Werkplekarchitect Compaan.
“Via de VDAB kwam ik bij Compaan terecht. Bij
arbeidsconsulente Martine voelde ik mij meteen
op mijn gemak. Ze zorgde voor een aangename
en professionele begeleiding. Ik leerde meer
zelfvertrouwen te hebben, om meer in mezelf
te geloven. Ik ben heel graag bezig met kledij.
In Oekraïne en ook in België volgde ik hierrond
verschillende opleidingen. Ook ben ik graag
onder de mensen. Martine ging voor mij op zoek
naar een passende stage. Ik kon aan de slag als
verkoopster in een lingeriewinkel en kwam er
terecht in een fantastisch en vriendelijk team.
Dit gaf mijn zelfvertrouwen een boost. Nu ben
ik halftijds gestart bij een schoenenwinkel en
kijk ik met goede moed naar
de toekomst.”

“Alles loopt heel goed, ik ben vrij vlot
weg met alles en het is een heel leuk
team dat me goed begeleid.”

“Een kort berichtje om jullie te laten
weten dat ik mijn job als maatschappelijk werker op de sociale dienst van

In opdracht van VDAB zijn 10 Werkplekarchitecten
actief binnen Tijdelijke Werkervaring voor
werkzoekenden (TWE). Binnen TWE worden
werkzoekenden met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt begeleid en bemiddeld naar tewerkstelling in het NEC via tijdelijke werkervaring. De gegunde dienstverstrekkers staan in
voor de opbouw van competenties en werkervaring bij de deelnemers binnen een reële arbeidsmarktomgeving (tijdelijke werkervaring),
met het oog op het verkleinen van de afstand
tot de arbeidsmarkt en doorstroom naar het
normaal economisch circuit. De deelnemers
beschikken over voldoende leerpotentieel om
de nodige competenties te ontwikkelen en zo
de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen
binnen een periode van maximaal 2 jaar. In 9
van de 15 regio’s in Vlaanderen werd deze opdracht door VDAB via een uitbesteding gegund
aan Werkplekarchitecten. In 2018 startten in
totaal een 5000-tal werkzoekenden in een TWEtraject.

TIBB4

“Ikzelf ben heel
tevreden over de
werkwijze van
Groep INTRO bij het voorstellen van kandidaat
werkzoekenden. Netwerkconsulent Annelies is
vooraf langsgekomen om de sfeer hier op te
snuiven en om zo nog optimaler te werk te kunnen
gaan bij het selecteren van personeel. Wat mijn
taak vergemakkelijkt want een eerste selectie is
reeds gebeurd. Ik zou andere collega-bedrijven
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TOM | WERKZOEKENDE

Dag Nina, Bedankt voor je steun
tijdens deze maanden. Jij blijft een
onvergetelijk persoon voor mij.
Geduldig, begripvol en vooral heel vriendelijk.
Heel hartelijk bedankt. Bedankt voor alles, Lorris

CHRISTA | WERKZOEKENDE

“Op 54 jarige leeftijd werd ik werkzoekend. Via VDAB kwam het voorstel om
in begeleiding te gaan bij Werkplekarchitect
Argos en om eerlijk te zijn, daar zag ik toch wat
tegenop. Mijn twee laatste tewerkstellingen
hadden wat frustraties nagelaten. Bij de eerste
kennismaking met Argos moest je jezelf voorstellen, zeggen naar welke job je op zoek was,
je leeftijd en regio,… Lap! Ik was de oudste…
dus kwamen er nog meer twijfels. Maar de
goede ontvangst en de begeleiding van Maxine
maakten het een stuk gemakkelijker. De hulp bij
het opmaken van een sollicitatiebrief, cv en de
voorbereiding voor het examen ‘polyvalent
medewerker bij DC De Zonnebloem’ kwamen
goed van pas. Door deze stappen te doen,
ben ik aangeworven bij DC De Zonnebloem te
Veurne als polyvalent medewerker. Nu zijn we
1 jaar later, heb ik een vast contract, een goede
job waar ik mij goed bij voel en kom met plezier
werken. Hopelijk kan ik deze job uitoefenen tot
aan mijn pensioen!”

“Bij Argos vond ik een luisterend
oor en de drive om verder te gaan.
De zoektocht naar werk is niet
altijd even simpel, Argos hielp mij er toe om te
groeien en nieuwe inzichten te krijgen in deze
rol. Hierdoor had ik niet langer het gevoel er
alleen voor te staan. Mijn coach stelde me voor
om een kortlopende cursus te volgen die mij ook
weer geholpen heeft in mijn persoonlijke groei.
Door de coaching voelde ik mij gesterkt en dit
heeft m’n zelfzekerheid een boost gegeven,
net wat ik nodig had om mijn doel -een vaste
job- te bereiken. Bedankt Argos, Bedankt coach,
Bedankt Maxine.”

ONBOARDING VAN TALENT

OPLEIDINGEN

Diverse Werkplekarchitecten
organiseren – vaak in opdracht van arbeidsmarktregisseur VDAB of in samenwerking met sectoren –
arbeidsmarktgerichte (voor)opleidingen in diverse
sectoren. Zo ook Werkplekarchitect Steunpunt
Tewerkstelling (STW) uit Borgerhout. STW organiseert een vooropleiding lassen, vooropleiding
elektriciteit en een opleiding industriële elektriciteit. Daarnaast bieden zij Metaalbad aan, een
screening van 3 weken voor werkzoekenden met
ervaring of interesse in de industrie met als doel
doorstromen naar een (voor)opleiding of job in
de industrie. We vroegen een aantal deelnemers
naar hun ervaringen.

OPLEIDING INDUSTRIËLE
ELEKTRICITEIT
RUDI VERBEKE | PROJECTLEIDER SPIE – TEVEAN

“Wij werken al meer dan 15 jaar samen met
Steunpunt Tewerkstelling. Veel van de door hun
aangeboden stagiairs zijn ondertussen al meer
dan 10 jaar bij ons aan het werk. Enkelen zijn zelfs
uitgegroeid tot werfleider van kleine tot middelgrote projecten. Dat kunnen we alleen maar toejuichen als bedrijf met meer dan 80 werknemers
waarvan ongeveer 40% van een andere afkomst
is. Qua diversiteit kan dit tellen, maar STW weet,
dankzij de kennis en correcte screening, steeds de
meest geschikte stagiairs aan te bieden. Hierdoor
is het ondertussen héél uitzonderlijk geworden
dat een stagiair zijn stageperiode niet verlengd
ziet worden met een IBO-contract en na die periode met een contract van onbepaalde duur.”

VOOROPLEIDING LASSEN
MILOUD | CURSIST

“Ik ben Miloud El Machit. Ik kom uit
Marokko. In mijn land heb ik gewerkt als lasser maar toen ik in 2008 naar België
kwam, vond ik niet direct werk in deze richting. Ik
ben dan in een bedrijf in Brussel gaan werken als
lader/losser. Deze job heb ik 7 jaar gedaan. Toen
het bedrijf in financiële moeilijkheden kwam,
moest ik op zoek naar een nieuwe job. Op dat moment heb ik opnieuw gekozen voor mijn passie
								
voor het lassen. Om mijn laskennis op te frissen,
TIBB4?
ben ik een vooropleiding lassen gaan volgen bij
Steunpunt
Tewerkstelling. Dankzij mijn ervaring,
Binnen TIBB4 (Tender intensieve bemiddeling
kon ik op korte tijd 2 lascertificaten behalen en
en begeleiding) begeleiden deskundige parteen VCA-attest. Samen met de jobcoach van STW
ners in opdracht van VDAB werkzoekenden
ben ik op zoek gegaan naar werk. Gisteren heb ik
(prioritair uitkeringsgerechtigde volledig werkmijn contract getekend bij Bilfinger! Ik hoop dat
zoekenden en werkzoekenden in beroepsindit bedrijf voor altijd winst blijft maken!”
schakelingstijd) die nood hebben aan een gepersonaliseerde en intensieve aanpak om aan
het werk te geraken in het normaal economisch
circuit.

VOOROPLEIDING
ELEKTRICITEIT
MOHAMMAD EN ABDUL |
CURSISTEN
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“Ik ben Mohammad. Ik kom uit Syrië. Ik ben al
bijna 3 jaar in België maar het 1ste jaar woonde
ik in Wallonië. In Syrië heb ik 4 jaar gewerkt als
elektricien. Omdat ik de technische woorden nog
niet kende, ben ik een vooropleiding elektriciteit
gaan volgen bij STW. Mijn Nederlands is veel beter nu omdat ik iedere dag oefen tijdens de les.
Ik behaalde mijn VCA-certificaat en zal nu verder
studeren als industrieel elektricien.”
“Mijn naam is Abdul. Ik kom uit
Afghanistan. Ik woon al 3 jaar in
België. Ik heb een vooropleiding
elektriciteit gevolgd bij STW. Deze
duurde 13 weken. De opleiding was heel interessant. STW is de beste plaats om de basis van elektriciteit te leren. Nu ben ik helemaal klaar om te
starten met een opleiding onderhoudselektriciteit. Ik heb hier heel veel geleerd. Heel erg bedankt aan alle medewerkers van STW!”

METAALBAD
JESSIN EL HADJI |
TRAJECTCOACH

“Metaalbad is een screening van 3
weken, voor werkzoekenden met ervaring of interesse in de industrie. Het doel van dit traject is
om nadien door te stromen naar een (voor)opleiding of job in de industrie. Sommige deelnemers
hebben al ervaring in hun land van herkomst
maar kunnen niet de nodige diploma’s voorleggen. Andere deelnemers komen zonder of met
beperkte voorkennis aan in de opleiding. Wij maken een inschatting van hun mogelijkheden en
zetten hen op weg.
Tijdens deze screening testen we zowel de technische vaardigheden, de theoretische kennis als
het leerpotentieel. De deelnemers verwerven de
nodige basistechnieken in de metaalbewerking
en maken kennis met lassen en elektriciteit. Waar
nodig ondersteunen we het Nederlands.”
Wat vinden de deelnemers van Metaalbad zelf
van de opleiding?
“De screening Metaalbad is goed om als
je twijfelt verschillende opties te bekijken
en hiervan al eens te kunnen proeven”
“Bedankt voor alle hulp die ik van jullie gekregen heb.
Ik heb veel bijgeleerd. De kennis die ik hier heb opgedaan, zal ik zeker in de toekomst gebruiken”
“Al de begeleiders en instructeurs hebben de opleiding leuk gemaakt. Iedereen krijgt hulp die
hij nodig heeft. Daarom gaat de opleiding goed
vooruit en kan iedereen volgen. Het een leuke ervaring!”
“Topopleiding!”
“Ik heb veel geleerd en plezier gehad in Metaalbad.
De instructeurs waren fantastisch! Bedankt” •
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ANNEMIE | ARBEIDSCONSULENTE BIJ WERKPLEKARCHITECT

ELLEN CRAUWELS,

COMPAAN & WERKGEVER PASCALE VAN HOECKE (← foto) |

JOBCOACH BIJ WERK-

MEDISCH LABO MEDINA

PLEKARCHITECT EMINO

VIA WERKPLEKLEREN OOGSTTE BART (48) ZIJN EERSTE VAST CONTRACT BIJ
MEDISCH LABO MEDINA

(ARBEIDSBEPERKING / CHRONISCHE ZIEKTE)

Personen in Vlaanderen of Brussel die het moeilijk hebben om werk te vinden of om goed
te functioneren in hun job door sociale, psychische, psychologische, mentale of fysieke problemen,
kunnen gespecialiseerde hulp inschakelen. Er zijn twee gespecialiseerde diensten waar zij beroep op
kunnen doen: een GTB (gespecialiseerd team bemiddeling) of een GOB (gespecialiseerde opleidings-,
begeleidings- en bemiddelingsdienst).

n 2018 werd de verruimde GOB-werking uitgerold. Op
vandaag zijn er 17 organisaties – allen Werkplekarchitect –
die door VDAB erkend zijn als GOB. Deze GOB’s bieden
gespecialiseerde begeleiding bij werkplekleren voor werkzoekenden en gespecialiseerde jobcoaching voor werknemers. Zij helpen
werkzoekenden om ervaring op te doen in een bedrijf via werkplekleren en bieden deskundige begeleiding aan door een coach.
Daarnaast is er sollicitatiebegeleiding en ondersteuning wanneer
een job gevonden wordt. Werknemers worden door een coach
begeleid op de werkvloer. De coach bekijkt welke noden de werknemer heeft en zoekt hiervoor een oplossing (bijvoorbeeld een werkpostaanpassing). Hij coacht ook de werkgever en collega’s zodat zij
weten hoe ze rekening kunnen houden met de situatie.

I

JOHAN | BEGELEIDING DOOR

Medisch Labo Medina is een klinisch laboratorium actief in de eerstelijns gezondheidszorg.
Arbeidsconsulente ANNEMIE werkzaam bij Werkplekarchitect Compaan legde contact naar aanleiding van een vacature. Annemie: “Het betrof een job om bloed- en andere staalafnames op te halen
in Oost- en West-Vlaanderen. Een job die grote flexibiliteit (weekendwerk, heel vroege of late uren),
zelfstandigheid (alleen werken, routes aanpassen bij noodoproepen) en verantwoordelijkheid (protocol om met stalen om te gaan) vereist.”
“Ik had er vertrouwen in dat deze job, mits de juiste begeleiding, een haalbare kaart was voor mijn
kandidaat BART . Na een eerste contact met Pascale Van Hoecke, HR & Development Director bij
Medisch Labo Medina, legden we een afspraak vast samen met de leidinggevende.”

WERKPLEKARCHITECT DIVERGENT
NA EEN ZWAAR ONGEVAL KAN JOHAN GEEN
DIERENARTS MEER WORDEN

Johan zit in zijn laatste jaar dierengeneeskunde wanneer hij met een zware
klap onder een tram terechtkomt. Zijn leven hangt maandenlang aan een
zijden draadje. Hij herstelt, maar een deel van zijn geheugen en concentratievermogen komt niet meer terug. Een toekomst als dierenarts zit er niet
meer in. Bij Divergent helpen ze hem aan zijn eerste job, in een medisch
veterinair labo. Wanneer dat bedrijf na enkele jaren de boeken moet dichtdoen, klopt hij opnieuw aan bij Divergent. Samen vinden ze de job in het
animalarium van het UZ. Vandaag werkt Johan als proefdierverzorger in
het animalarium van het UZ.

KRIS (49 JAAR) | BEGELEIDING DOOR

ELKE DAG OM 6U

WERKPLEKARCHITECT WEB

Hij is graag gezien door de vele vrouwen
in zijn team. “Zonder Johan zou het hier
compleet vierkant draaien, we kunnen
“Dankzij Divergent echt niet zonder hem.” De collega’s zijn
blijf ik wel in mijn genereus met hun complimenten. Johan
vakgebied werken.” zorgt vooral voor propere kooien en voldoende gesteriliseerd water. De vrolijke ochtendmens begint elke dag om
6u en werkt onverstoorbaar door tot 16u. “Op vrijdag is het kalmer, dan
neem ik mijn overuren op en stop ik om 12u.”

“Vroeger werkte ik als verkoper in een doe-het-zelf-zaak. Omwille van
verschillende medische problemen was dit niet langer mogelijk. Van
zodra het opnieuw beter met me ging, werd ik doorverwezen naar
GOB. Samen met mijn trajectbegeleidster van Werkplekarchitect WEB
hebben we bekeken of dit jobdoelwit nog haalbaar was.
Al snel kon ik starten met een deeltijdse stage bij een doe-het-zelf zaak.
Dit verliep goed en werd opgetrokken naar een voltijdse stage. Uit
deze stages is gebleken dat een job als verkoper in een doe-het-zelf
zaak toch nog haalbaar is ondanks mijn medische problemen. Dit heeft
me enorm veel deugd gedaan. Ik ben vanaf het begin tevreden over de
begeleiding van GOB WEB. Ik vond het gewoon super! Momenteel ben
ik aan het werk in een grootwarenhuis.”

REUKZIN VERLOREN

Dat proefdieren niet altijd even fris ruiken, merkt Johan niet. Door het ongeval is hij zijn reukzin verloren. Hij voelt ook nauwelijks nog temperatuurschommelingen, wat gevaarlijk kan zijn bij extreme hitte of kou. Johan is
extra waakzaam en draagt continu handschoenen zodat hij zich niet pijnigt aan warme machines of diepgevroren waren. “Ik leef nu al bijna 30
jaar zonder die zintuigen, ik weet intussen wel waar ik op moet letten.”

PASCALE VAN HOECKE : “Na het gesprek wou ik Bart absoluut een kans

geven. Ik moest mijn collega wat overtuigen, want zij twijfelde over de
vereiste zelfstandigheid. Annemie stelde daarom voor om te beginnen
“De goed verlopen met een stage. Zo konden we kennis maken zonder verplichtingen. Uitstage gaf de
eindelijk hakte ik de knoop door om een stage op te starten.”

doorslag.”

“Bart reed mee met collega’s om de routes en de job zelf te leren kennen. Dat is heel goed verlopen. De laatste twijfels bij de leidinggevende werden hierdoor wegwerkt.
De stage lieten we, op advies van Annemie, overgaan in een gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO) en finaal konden we Bart een vast contract bieden.”
VERHOOGDE SLAAGKANS DOOR KWALITEITSVOLLE EN GESPECIALISEERDEBEGELEIDING

“Annemie hield in haar begeleiding rekening met alle verzuchtingen: deze van de werkgever, leidinggevende én de kandidaat. Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van de begeleiding de slaagkansen
merkelijk heeft doen stijgen. Een tweede, maar zeker niet onbelangrijk pluspunt, is het feit dat Annemie
een noodzakelijke tegenpool vormde t.o.v. de administratieve verplichtingen tijdens het proces.”

IN DE KIJKER: RENTREE

Het zetten van stappen naar werk, gaat met
vallen en opstaan. Als jobcoach wil je dé oplossing kunnen aanbieden, maar in de realiteit weet je dat pasklare antwoorden een
fabeltje zijn. Een bepaalde aanpak of het ene
trucje werkt wel bij de ene klant, maar dan
weer niet bij de andere. Samen met je klant
op een doelgerichte manier op zoek gaan
naar wat er werkt, is dus een ‘must’.
De stage blijkt een succes. Na een tijdje
wordt de brok onzekerheid steeds kleiner.
Ook stress speelde een minder grote rol. Julie groeit in haar zelfstandigheid. Ze voelt dat
ze klaar is voor de volgende stap en begint
te solliciteren. Ze neemt het heft in handen,
valt maar staat ook weer terug op. Ik ben er
ter ondersteuning, maar zij heeft het stuur in
handen.
5 december 2018 belt ze vol enthousiasme
op om te zeggen dat ze is aangeworven. Ze
heeft haar job gevonden. Een job waar ze
zichzelf kan zijn en verder in kan groeien. En
ik, ik ben even enthousiast, maar vooral een
trotse, tevreden jobcoach. Julie heeft het
toch maar gepresteerd! Een begeleiding vol
voldoening en energie!”

GETUIGENIS ANN

Rentree biedt ondersteuning bij werkhervatting na kanker.
Rentree is een samenwerking tussen zes organisaties: Emino,
Synkroon, Compaan, Divergent, Azertie en Arbeidskansen. Deze
organisaties hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen
met gezondheidsproblemen of een arbeidsbeperking. Rentree startte in
2014 als pilootproject van Emino West-Vlaanderen. 125 mensen deden
toen een beroep op een Rentree-coach. In 2017 werd het project uitgerold in heel Vlaanderen. Ondertussen hebben 336 mensen zich aangemeld bij Rentree voor ondersteuning bij hun werkhervatting na kanker.
De begeleiding wordt gratis aangeboden dankzij de financiële steun van
Kom op tegen Kanker.

“Na darmkanker op mijn job de draad terug oppikken was niet evident.
Mijn fysieke conditie was sterk achteruit gegaan. Ik kampte met concentratieproblemen en heb nog dagelijks verzorging nodig. Bij Rentree kon
ik terecht met al mijn twijfels en vragen over werk. Mijn Rentree-coach
hielp me om alles voor mezelf wat duidelijker te krijgen. Samen bereidden we een eerste gesprek met mijn leidinggevende voor (wanneer, welke taken, werkregime,…). Ook nu ik terug gestart ben, volgt mijn coach
mij verder op. Weten dat ik altijd bij iemand terecht kan die me met raad
en daad bijstaat geeft me vertrouwen.” •

www.rentree.eu
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“JULIE , een pittige jongedame met een rugzak aan emotionele bagage, start begin mei
aan een traject bij Emino. Ze blijkt heel onzeker te zijn, iets wat ik bij veel klanten merk.
Samen kiezen we ervoor om haar langzaam
te laten groeien. Ze start met een stage. Het
is een eerste laagdrempelige stap op de arbeidsmarkt, met begeleiding op maat en
voldoende ruimte om haar eigen noden aan
te geven. We werken aan een evenwichtige weekstructuur, tijdsmanagement en het
aanvoelen en aangeven van eigen grenzen.
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LOOPBAANONDERSTEUNING

HR-ONDERSTEUNING

(LOOPBAAN- EN DOORSTROOMBEGELEIDING)

(BIO-BOOSTER, JOB-EN TAALCOACHING,
WERKPLEKADVIES,...)

Werknemers staan soms voor keuzes of hebben vragen over de richting die ze uit willen met hun loopbaan.
Zij staan er echter niet alleen voor. Via het systeem van de loopbaancheques kunnen zij een beroep doen op
professionele ondersteuning van een erkend loopbaancentrum.
ij loopbaanbegeleiding neemt de werkende – samen met de
loopbaancoach – zijn werksituatie en loopbaan onder de loep.
De coach ondersteunt bij het nemen van loopbaankeuzes en –
beslissingen. Daarna is de werknemer in staat die loopbaan meer aan te
sturen.

Een loopbaanvraag vormt steeds de aanleiding voor loopbaanbegeleiding. Via individuele gesprekken en oefeningen gaat de coach dieper in
op de huidige job, kennis, vaardigheden en ambities van de werkende. De
werkende krijgt inzicht in wat hij belangrijk vindt, wat hem motiveert, …
Dat resulteert uiteindelijk in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP),
dat aangeeft welke stappen nodig zijn om de geformuleerde loopbaandoelen te bereiken.

B

… met dienstverlening op in totaal meer dan

22

Ondernemingen die aan de slag willen met (nieuwe) medewerkers verdienen de juiste ondersteuning en support
en hoeven er niet alleen voor te staan. De Werkplekarchitecten ondersteunen ondernemingen bij het vinden van
realistische en financieel interessante HR-oplossingen en op hun weg naar inclusief ondernemen. Samen met de
klant ontwikkelen de Werkplekarchitecten een HR-beleid en oplossingen op maat. Zo wordt het mogelijk om een
open personeelsbeleid te voeren en tegelijk het rendement hoog te houden. De dienstverlening kan onder meer
betrekking hebben op werving en selectie, onthaal- en retentiebeleid of competentie- en talentontwikkeling.
o bieden Werkplekarchitecten bedrijven ondersteuning bij de
inwerking van nieuwe medewerkers, door het aanbieden van
job- en taalcoaching op de werkvloer voor nieuwe anderstalige
medewerkers. Deze ondersteuning geeft de inschakeling in het bedrijf
maximale slaagkansen. Job- en taalcoaching kan aan het bedrijf kosteloos
worden aangeboden dankzij subsidiëring door de overheid of ondersteuning door het betreffende sectorfonds of via een betalend aanbod.

Z
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Werkplekarchitecten erkend als loopbaancentrum …

locaties in Vlaanderen
JOB- EN TAALCOACHING?

OUTPLACEMENT
EEN AANTAL WERKPLEKARCHITECTEN BIEDT OUTPLACEMENT AAN .

Dit is een begeleiding die in opdracht van een werkgever door een gespecialiseerde
dienstverlener wordt aangeboden bij ontslag van een
werknemer. Outplacement kan zowel op initiatief van
de werkgever gebeuren als in situaties die bij wet zijn
vastgelegd waarbij de ontslagen werknemer recht
heeft op outplacement. In bepaalde gevallen is een
werknemer verplicht om outplacement te volgen

“Nog eens hartelijk
bedankt voor alles.
De begeleiding door
Vibeke van Inzicht
heeft me energie,
hoop en vertrouwen
gegeven om systematisch en actief werk
te zoeken, dankzij
de ‘inzichten’ die ik
heb gekregen over de
richting waarin ik het
best zoek.”
– Joyca Goethals
Accountmanager | Divergent

Werkplekarchitecten zorgen ook dat werkplekleren een succes kan worden in uw bedrijf via een service als BIO-booster. Ook een dienstverlening
zoals Werkplekadvies, met bijhorend werkplekadviesrapport, behoort
tot de mogelijkheden. Daarbij gebeurt een analyse van de concrete vragen van het bedrijf (op niveau van de werkplek) en wordt voor het bedrijf op een rij gezet welke (ondersteunings)mogelijkheden er concreet
zijn, hetzij met volledige of gedeeltelijke subsidies dan wel betalend. Ook
in-house opleidingen op maat behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast
bieden een aantal Werkplekarchitecten ook outplacement aan.

De ontslagen werknemer in staat stellen binnen een zo kort mogelijke
termijn een nieuwe tewerkstelling te vinden of als
zelfstandige te starten. En daar ligt de expertise van
de Werkplekarchitecten. Je wordt begeleid bij het zoeken naar werk. Denk hierbij aan psychologische begeleiding, het in kaart brengen van je eigen sterktes en
zwaktes, hulp bij het vinden van een nieuwe job (sollicitatietips, advies hoe jij je zoektocht het best kan
aanpakken), logistieke en administratieve steun en
begeleiding tijdens de integratie in je nieuwe job.

groepwerknemers uit de maatwerkbedrijven of LDE
die na een grondige evaluatie door VDAB – in samenwerking met de werkgever en werknemer – geschikt
worden bevonden voor het opstarten van een doorstroomtraject.
Een DOORSTROOMTRAJECT bestaat uit een tijdelijke
kwaliteitsvolle en actieve begeleiding van de doelgroepwerknemer bij het zoeken naar een gepaste vacature in het reguliere arbeidscircuit en de organisatie
en begeleiding van een of meer tijdelijke stages bij een
toekomstige werkgever, met het oog op een duurzame aanwerving bij deze werkgever.

Bij job- en taalcoaching begeleidt een
bedrijfsexterne coach een nieuwe medewerker én zijn werkgever op de werkvloer. Een bedrijf kan een job- en taalcoach inschakelen zodra een nieuwe
medewerker start in het bedrijf, om te
ondersteunen bij het onthaal en de inwerking. Jobcoaching duurt 6 maanden,
aangevuld met taalcoaching kan het traject maximum één jaar duren. De job- en
taalcoach werkt steeds op maat van de
noden van bedrijf en medewerker(s).

HET DOEL VAN OUTPLACEMENT?

DOORSTROOMBEGELEIDING

Heel wat Werkplekarchitecten beschikken als organisatie of lid van een consortium over een MANDATERING VOOR DOORSTROOMBEGELEIDING in overeenstemming met het decreet maatwerk bij collectieve
inschakeling (Maatwerkdecreet) en het decreet lokale
diensteneconomie (LDE) en hun uitvoeringsbesluiten.
Deze doorstroombegeleiding is bedoeld voor doel-
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Bij de

BEOORDELING VAN DE KANSEN OP DOOR-

www.jobentaalcoaching.be

houdt de VDAB rekening met de mogelijkheid van een duurzame reguliere tewerkstelling rekening houdend met de persoonlijke situatie van de
doelgroepwerknemer, de continuïteit van de werking
van het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling en
de mogelijkheid van een duurzame reguliere tewerkstelling zonder ondersteuning in de regio van de woonplaats van de doelgroepwerknemer.
STROOM

Door VDAB gemandateerde organisaties of consortia
in het bezit van het specifieke mandaat doorstroombegeleiding konden in het kader van een ESF-OPROEP
binnen het operationeel programma ESF 2014-2020
een project indienen voor doorstroombegeleiding.
Binnen deze projecten wordt aan deelnemers voldoende bagage gegeven om (opnieuw) de stap naar het
Normaal Economisch Circuit te zetten door de acties te
doorlopen zoals aangegeven in het Maatwerkdecreet
en het decreet LDE. Diverse Werkplekarchitecten zijn
actief binnen dergelijke projecten. •

“Ik zou job– en taalcoaching absoluut
aanraden aan andere
bedrijven.”
– Caroline Vranken | HR Manager
Guenther Bakeries Belgium Olen

JOB- EN TAALCOACHING IN DE PRAKTIJK
GUENTHER BAKERIES EN WERKPLEKARCHITECT WEB - I-DIVERSO

Dat de Werkplekarchitecten bedrijven aantrekkelijke HR-oplossingen op maat kunnen bieden,
mét een duidelijke return voor bedrijf en medewerkers, bewijst de samenwerking tussen
Guenther Bakeries en WEB - I-Diverso.
I-Diverso is trots om te mogen samenwerken met
Guenther Bakeries, een bedrijf uit LammerdriesOost te Olen dat marktleider is als het gaat om
het produceren van hamburgerbroodjes. Het
personeelsbestand van Guenther Bakeries heeft
een sterk intercultureel karakter. Een groot aantal van de medewerkers heeft een andere moedertaal dan het Nederlands. Dit is niet zo vanzelfsprekend in een productieomgeving waar
heel strenge eisen worden gesteld op vlak van
veiligheid. De veiligheidsnormen, instructies en
afspraken moeten door iedereen op elk moment
goed begrepen worden. Dit vraagt enerzijds om
een ijzersterk taalbeleid binnen het bedrijf en
anderzijds om medewerkers die zich vrijwillig en
gemotiveerd inzetten voor het verbeteren van
hun communicatie in het Nederlands. Binnen
die context ondersteunt WEB – I-Diverso – nu
ruim twee jaar – de anderstalige medewerkers
bij Guenther Bakeries door het aanbieden van
individuele job- en taalcoaching op de werkvloer.
CAROLINE VRANKEN ,

HR Manager Guenther
Bakeries Belgium Olen, is duidelijk wanneer
we haar vragen te verwoorden hoe zij de
samenwerking met I-Diverso ervaart:

11

“Wij hebben zeer veel allochtone medewerkers
waarvan de kennis van de Nederlandse taal
vrij beperkt is, zowel mondeling als schriftelijk.
We zijn gestart met job- en taalcoaching op de
werkvloer omdat wij van mening zijn dat – zeker
met het oog op voedselveiligheid en veiligheid
in het algemeen – onze medewerkers tenminste een basiskennis moeten hebben van het
Nederlands. Dit zal hen op termijn ook helpen
om nog beter te integreren in de maatschappij.
Mijn voorgangster HR manager had eerder al
contact met de job- en taalcoaches van I-Diverso.
Ik heb de draad terug opgepakt na een kennismakingsgesprek met Ingrid Van Der Heyden,
één van de coaches van I-Diverso.”
De samenwerking met I-Diverso op vlak van joben taalcoaching loont:
“We hebben de samenwerking als zeer positief
ervaren. We merken dat het voor medewerkers bijvoorbeeld makkelijker is om hun functioneringsgesprek voor te bereiden aangezien
we dit formulier op maat aangepast hebben.
Medewerkers krijgen hierdoor ook meer zelfvertrouwen om dingen uit te spreken. Ik zou
job- en taalcoaching absoluut aanraden aan andere bedrijven. Al is het maar om medewerkers
de kans te bieden om zich ook bij de (nieuwe)
werkgever goed te kunnen integreren. Voor
sommigen is de taalcoaching een eerste stap,
die naar een mogelijke Nederlandse taalopleiding leidt.”
					

3 Personen met een
kwetsbare arbeidsmarktpositie

2 Inclusieve arbeidsmarkt realiseren

1 Inclusief ondernemen en werken
promoten
5 Dialoog met het
beleid door standpunten en adviezen

4 Werkgevers als
belangrijkste klant

7 KERNWOORDEN

7 Kwaliteit van dienstverlening garanderen

6 Partnerschappen
actief opzetten of mee
faciliteren vanuit
Sterpunt Inclusief
Ondernemen

1. Sterpunt Inclusief Ondernemen ondersteunt zijn leden in hun aanbod
loopbaanondersteuning voor werkgevers en personen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie
2. Sterpunt Inclusief Ondernemen creëert bewustwording en draagvlak rond
de inclusieve arbeidsmarkt en promoot inclusief ondernemen, met bijzondere focus op werkgevers
3. Sterpunt Inclusief Ondernemen werkt actief mee aan een beleid dat de
inclusieve arbeidsmarkt faciliteert
4. Sterpunt Inclusief Ondernemen versterkt partnerschappen op Vlaams, regionaal en lokaal niveau om samen de inclusieve arbeidsmarkt vorm te geven

4 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN:

We bespraken de voorbije jaarwerking en de vooruitzichten 2018-2019, keurden voorstellen van jaarrekening en
statutenwijzigingen goed, deelden het proces over de
bestuurssamenstelling met de verkiezing van een nieuwe
voorzitter, hielden actuele beleidsmaatregelen onder de
loep en maakten beleidssuggesties, stelden 3ClicksAway,
het vacaturedeelplatform en DUOday voor en organiseerden het uitreikingsevent van de referentiebewijzen
inclusieve onderneming 2018.

Saai om begroting en jaarrekening te bespreken en
goed te keuren? Niet bij Sterpunt Inclusief Ondernemen!
We maakten er telkens een boeiend programma van
en voorzagen voldoende ruimte voor debat, concrete
contacten, speeddates tussen leden, input geven en
verbreden van het netwerk.

Kopa West-Vlaanderen
••••

Groep INTRO vzw • • • •

Emino vzw • • • • •

De Poort vzw, voor
wonen en werk • • •

Brailleliga vzw •

Arktos vzw • •

Argos vzw • • • • •

Emino vzw • • • • •

Velo vzw • • •
Vokans • • • • •

Groep INTRO vzw • • • •
JES vzw • •
Kopa Vlaams-Brabant
••••

Brailleliga vzw •
De Winning • • • •

ondersteunings• bijzondere
noden

• loopbaanondersteuning

Pro Natura vzw

Vokans • • • • •

Woodwize – sectorfonds (VLAAMS-BRABANT)
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Steunpunt Tewerkstelling • • •

WEB vzw • • • • •
Werkvormm vzw • •
Levanto vzw • • • • •
Duo For A Job

Vokans • • • • •

Synkroon • • • • •
Kopa Antwerpen • • •

Kiem vzw •

JES vzw • •

Groep INTRO vzw • • • •

Natuurwerk vzw •

WZC Ter Burg (VLAAMS-BRABANT)

Emino vzw • • • • •
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➉ vzw Sint-Lievenspoort / MFC (OOST-VLAANDEREN)

➈ O.C. Sint-Jan de Deo (WEST-VLAANDEREN)

➇ O.C. Sint-Ferdinand (LIMBURG)

➆ O.C. Koninklijk instituut Woluwe (VLAAMS-BRABANT)

➅ O.C. Huize Terloo (VLAAMS-BRABANT)

➄ O.C. Ebergiste (OOST-VLAANDEREN)

➃ Isoltechnics (VLAAMS-BRABANT)

(ANTWERPEN)

➂ Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht

➁ Dienstenthuis cvba (ANTWERPEN)

➀ Damhert (LIMBURG)

INCLUSIEVE ONDERNEMINGEN

WELA, Werken en Leren Antwerpen (ANTWERPEN)
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(OOST-VLAANDEREN)

➉ vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

➈ Vormelec - Volta – sectorfonds (VLAAMS-BRABANT)

➇ VIVO – sectorfonds (VLAAMS-BRABANT)

➆ Tabor vzw (OOST-VLAANDEREN)

(VLAAMS-BRABANT)

➅ Sociaal Fonds Autobus & Autocar – sectorfonds

➄ IVOC – sectorfonds (VLAAMS-BRABANT)

(VLAAMS-BRABANT)

➃ Fonds voor de bestaanszekerheid van
papier- en kartonbewerking – sectorfonds

➂ Co-Valent – sectorfonds (VLAAMS-BRABANT)

➁ Cobot – sectorfonds (OOST-VLAANDEREN)

Posthof vzw • • •

Buurtservice vzw en Buurtwerk

Brailleliga vzw •

Arktos vzw • •

ACLVB - Keerpunt • •

ANTWERPEN

Synkroon • • • • •
De Wroeter vzw • •

Stebo vzw • • •

Maasmechelen vzw • •

Sociaal Bedrijvencentrum

De Winning • • • •

De Sluis Leerwerkplaats
vzw • • •

De Ploeg vzw • •

•••

Liv aan het werk (Azertie)

BLM vzw • • •
Brailleliga vzw •

Kopa Limburg • • • •
Arktos vzw • •

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Binnen deze categorie willen we banden
smeden met middenveld- en intermediaire
organisaties die de inclusieve arbeidsmarktgedachte mee willen ondersteunen. Zij kunnen,
dankzij hun draagvlak, de dienstverlening voor
werkgevers versterken.

EEN 3de LEDENCATEGORIE ZIJN DE
‘MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES’
(O.A. SECTORFONDSEN).

12 maatschappelijke organisaties

➀ Cevora – sectorfonds (VLAAMS-BRABANT)

Dit zijn bedrijven, organisaties en lokale besturen die
als werkgever concrete inspanningen leveren om het
inclusieve arbeidsmarktverhaal waar te maken. Zij stellen
hun werkvloeren open voor diverse stagemogelijkheden
en werken actief samen met Werkplekarchitecten.
Zij ontvangen hiervoor het referentiebewijs inclusieve
onderneming. Zij zijn zowel klanten als kernpartners
en leden, want Sterpunt wil haar klanten binnen haar
werking mee betrekken.

Arbeidskansen vzw • • • Groep INTRO vzw • • • •

BLM vzw • • •

• hr-ondersteuning

11 inclusieve ondernemingen

ANN PINNEWAERT
logistieke support

TINA CALLEBAUT
procesmanagement
& dienstverlening

Op 29 november 2018 lanceerde Sterpunt het ‘Inclusieboek’ naar aanleiding
van de uitreiking van
de eerste Award Inclusieve Onderneming 2018. Hier kan je o.a.
bijdragen in lezen van alle genomineerde inclusieve ondernemingen en
betrokken Werkplekarchitecten.

INCLUSIEBOEK

MICHÈLE MISSIAEN
officemanagement

BERT BOONE
beleidsontwikkeling
& organisatienetwerking

SAMMY KOLIJN
onderzoek en advisering

TEAM

De publicatie die je nu leest,
‘De Werkplekarchitecten in Beeld’,
verschijnt één keer per jaar.
Hierin stellen we de dienstverlening,
de actiedomeinen en de sociale impact
van de Werkplekarchitecten voor
en lichten we de kernactiviteiten en
projectwerking van Sterpunt Inclusief
Ondernemen toe.

WPA IN BEELD

EEN 2de LEDENCATEGORIE ZIJN DE ‘INCLUSIEVE
ONDERNEMINGEN’.

Alternatief vzw • • • • • ENAIP vzw •

ACLVB - Keerpunt • •

Synkroon • • • • •

Duo For A Job

Vokans • • • • •

Synkroon • • • • •

•••

Stad Gent Dienst Werk

Pro Natura vzw

OCMW Gent / OTC Dienst Activering •

Mentor vzw • • • • •

Kopa Oost-Vlaanderen
•••

Emino vzw • • • •

ACLVB - Keerpunt • •

VLAAMS-BRABANT

JES vzw • •

Groep INTRO vzw • • • •

Emino vzw • • • • •

Duo For A Job

Divergent • • • •

Compaan - Job & Co
•••••

Brailleliga vzw •

aPart vzw

ACLVB - Keerpunt • •

LIMBURG

Arktos vzw • •

| competentie• werkervaring
versterkende acties

• werkinleving jongeren

ACTIEDOMEINEN

Wonen en Werken
vzw – Menen •

Werkperspectief vzw
•••

Vokans • • • • •

Tot uw dienst vzw • •

Mentor vzw • • • • •

Loca Consult /
Loca Labora • • •

OOST-VLAANDEREN

WEST-VLAANDEREN

Op 8 februari en 7 mei 2018 organiseerde
Sterpunt Algemene Vergaderingen – Ledendagen.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle
leden (dienstverlenende organisaties, inclusieve
ondernemingen en maatschappelijke organisaties)
van Sterpunt met beslissings- en stemrecht.

ACLVB - Keerpunt • •

42 dienstverlenende organisaties

Bart Cambré (voorzitter) – Antwerp Management School,
Faculty of Business and Economics
Bert Boone (dagelijks bestuurder)
Jan Bal (bestuurder) – Levanto vzw
Bert Boone (bestuurder) – Compaan vzw
Linda Brys (bestuurder) – Havenbedrijf Antwerpen
Vicky Coryn (bestuurder) – Groep INTRO vzw
Erwin De Bruyn (bestuurder) – STEBO vzw
Piet Lareu (bestuurder) – Mentor vzw
Guido Macours (bestuurder) – WEB- I-Diverso vzw
Patrick Manghelinckx (bestuurder) – JES vzw
Danny Martens (bestuurder) – Alternatief vzw
Hilde Vanbeckbergen (bestuurder) – Pro Natura vzw
Timothy Vande Ginste (bestuurder) – Loca Consult vzw
Pascale Van Hoecke (bestuurder) – Medina
Filip Vanlommel (bestuurder) – De Winning vzw
Philip Heylighen (deskundige) – Emino vzw
Dirk Vandepoel (deskundige) – KOPA vzw
Jenny Van Damme (deskundige) – Woodwize

leden van de raad van bestuur

De dienstverlening van de Werkplekarchitecten is opgedeeld in 5 actiedomeinen
• Werkinleving voor jongeren (brugprojecten, voortrajecten, POT,…)
• Werkervaring. Competentieversterkende acties (werkplekleren,
opleidingen, trajectbegeleiding…)
• Bijzondere ondersteuningsnoden (arbeidsbeperking en chronische ziekte)
• Loopbaanondersteuning (loopbaan- en doorstroombegeleiding)
• HR-ondersteuning (Job- en taalcoaching, Werkplekadvies, BIO-booster,
outplacement,…)

DE WERKPLEKARCHITECTEN IN KAART

De Werkplekarchitecten zijn niet-winstgedreven organisaties, verspreid
over heel Vlaanderen en Brussel. Mensen coachen, opleiden en begeleiden
op de werkplek. Alsook hun werkplekomgeving. Vaak gaat het om mensen
met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Laaggeschoolden, jongeren,
mensen in armoede of met een arbeidsbeperking of chronische ziekte,
50-plussers, langdurig werklozen, allochtonen,... de Werkplekarchitecten
zetten via hun ervaren medewerkers praktische en beproefde instrumenten in om deze groep naar die passende job te begeleiden. Ze bieden
antwoorden op de uitdagingen die werkgevers op zich zien afkomen in een
krappe arbeidsmarkt. Medewerkers vinden. Nieuwe werknemers inwerken.

EEN 1ste LEDENCATEGORIE ZIJN DE 'DIENSTVERLENENDE
ORGANISATIES', DE 'WERKPLEKARCHITECTEN'.

algemene vergaderingen
— ledendagen 2018

Meer info over lidmaatschap?
tina@dewerkplekarchitecten.be

Sterpunt Inclusief Ondernemen heeft
3 ledencategorieën met elk hun specifiek
logo, zijnde dienstverlenende organisaties,
inclusieve ondernemingen en maatschappelijke
organisaties. De engagementen, zowel van het
lid als van Sterpunt Inclusief Ondernemen, die
bij elke lidmaatschapscategorie horen, werden
neergeschreven in de lidmaatschapscharters
en dienstverleningsfiches. Zij zijn beschikbaar
op www.dewerkplekarchitecten.be onder
‘lid worden’.

LEDENCATEGORIEËN

Referentiebewijzen naar 1000 met Award op GRI-indicatoren
We bereikten 1418 bedrijven voor een referentiebewijs, op impuls van 21
Werkplekarchitecten. We koppelden de actie met 4 SDG’s. De GRI-indicatoren
zijn vereenvoudigd opgenomen in de kandidaatsdossiers voor de award.
We zien nog potentieel in groei van medewerking van Werkplekarchitecten
en daardoor ook in groei in betrokkenheid van bedrijven.

GOB-werking activeren en uitrollen
Sterpunt heeft deze uitrol stevig vast gepakt. De werkgroep met het beleid
kwam bijna maandelijks samen. Met de achterban was er systematische
terugkoppeling. Met als resultaat een ‘draaiboek’ in finale fase als definitieve
doorstart met VDAB en GTB.

Job- en taalcoaching actualiseren en het beleid verrassen met een nieuw
duurzaam voorstel
Een werknota naar het beleid met diverse besprekingen met VDAB én
sectorfondsen en artikels in De Werkplekarchitect zetten job- en taalcoaching in 2018 alvast op de kaart. Er is een nieuwe indicatieve prijssetting
gemaakt van 85€/contactuur, te ontwikkelen via sectorale samenwerking.

In april 2016 brachten we het
Inspiratieboek ‘inclusief ondernemen’
uit. Het boek biedt een theoretisch
kader waarin de evolutie naar een
inclusieve onderneming in zes stadia
gebeurt. Zes gastschrijvers geven
bovendien hun visie op inclusie.

INSPIRATIEBOEK

Exporuimte
voor elk talent
→ p. 2

Exporuimte
voor elk talent
→ p. 2

Om de drie weken bezorgen wij onze leden via een
digitale nieuwsbrief informatie over actuele thema’s,
vorming, evenementen, studiedagen, oproepen en
meer.

De website www.dewerkplekarchitecten.be is steeds
in evolutie. Niet-leden kunnen er terecht voor meer
informatie over de koepelorganisatie, potentiële
klanten vinden er het aanbod van de aangesloten
Werkplekarchitecten en leden worden op de hoogte
gehouden van wat er beweegt bij Sterpunt Inclusief
Ondernemen.

De Werkplekarchitecten
in beeld 2018

DIGITALE NIEUWSBRIEF

Exporuimte
voor elk talent
→ p. 2

www.dewerkplekarchitecten.be

l @wparchitecten

WEBSITE

Overwale 5 bus 5
9000 Gent
T 09 220 84 31

De leden van de raad van bestuur vergaderen 2-maandelijks over de
financiële en thematische dossiers en projecten en bereiden de agenda en
voorstellen voor voor de algemene vergadering. De 3 ledencategorieën zijn
vertegenwoordigd in de samenstelling. De bestuurssamenstelling werd in
2018 gefinaliseerd met de verkiezing van een nieuwe voorzitter tijdens de
AV van 8.02.2018. Tevens werden in afwachting van een nieuwe bestuurssamenstelling in 2019 3 deskundigen toegevoegd vanuit de ledenorganisaties.

RAAD VAN BESTUUR

Het magazine ‘De Werkplekarchitect’ is aan zijn 4de jaargang toe.
Het gedrukte format laat ons toe
verdiepende artikels te brengen over
arbeidsmarktbeleid en recente beleidsontwikkelingen, naast
opinies en nieuws uit de sector.

MAGAZINE

Sterpunt Inclusief Ondernemen
vernieuwde in 2016 look and feel. Dit
jaar hebben we voortgebouwd op
deze ommezwaai en onze
communicatiekanalen verder
ontwikkeld om onze leden en stakeholders zo adequaat mogelijk te
informeren en te betrekken.
Deze zijn te raadplegen op
www.dewerkplekarchitecten.be.

COMMUNICATIEKANALEN DIE
INSPIREREN

Toekomstige werknemers moeten hét leren. Samen met werkgevers,
werkenden en werkzoekenden. Competenties aanleren of aanscherpen.
Werkplekleren. Loopbaanbreed en loopbaanlang kijken en coachen.
De werkplekomgeving adviseren. Hét motto luidt 'doorstroming naar een
reguliere job voor iedereen', ook voor wie de arbeidsmarkt wat verderop
ligt. De Werkplekarchitecten zijn een gevalideerde partner van de overheid.
Ze organiseren hun aanbod samen met en complementair aan de VDAB,
lokale overheden en andere arbeidsmarktactoren.

Bijkomende realisaties
• Deelname aan ESF-project Allinclusive@work (Werkplekarchitect
WEB - I-Diverso als promotor). Dit project betreft promotie van inclusief
ondernemen via 3 bouwstenen (inclusief jobdesign, job- en taalcoaching,
elders verworven competenties).
• Ontwikkeling van 3clicksaway, met provinciale ankerpunten in elke provincie.
• Beleidsoverleg is geïntensifieerd met participatie aan de transitiegroep
onderwijs – GTB, POWA, sectorfederaties-overleg binnen Sociare en met
SUEM.
• Nieuw kwaliteits- en registratiemodel dep. WSE waarvan de ontwikkeling
werd opgevolgd en succesvol bijgestuurd met kosteloze overgangsperiode
tot eind 2021.
• Verkenning ‘I KNOW HOW-project’ (Interreg), met promotor Arteveldehogeschool en als partners Werkplekarchitect Emino en Sterpunt ifv
deling naar alle GOB’s.
• Ledenbevraging met repertoriumfiche.
• Vormingsaanbod 2018 (17 geplande opleidingen met 149 deelnemers,
8 workshops met 93 deelnemers).
• Impacttraject (workshops rond impactevaluatie, intervisie) onder aansturing van de Sociale Innovatiefabriek met 4 Werkplekarchitecten.
• Via onze communicatiekanalen informeerden we onze leden over de
veranderingen in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid die een grote impact
hebben op hun werking en activiteiten.
• Door het opzetten van gezamenlijke events en acties met sectorfondsen
(vb. ‘connecting Woodwize, Ivoc en Cobot’) werd een sterkere brug
geslagen naar (potentiële) inclusieve ondernemers.

Sectorwerking uitrollen (inclusief de eraan verbonden projecten, zoals
'Watch for Talent')
De uitrol is gebeurd met een veelvuldig lidmaatschap van sectorfondsen.
Ook de daadwerkelijke samenwerking krijgt vorm rond taalondersteuning:
Volta, Vivo, Woodwize, Cobot, Ivoc, Verhuissector Ambassador, …

De onderstaande oplijsting betreffen prioriteiten die doorheen de dagelijkse
werking (provinciale netwerken, werkgroepen per actiedomein, informatiedoorstroming, magazine, digitale nieuwsbrief,…) expliciete aandacht kregen.

Projectwerking uitrollen
• met input naar social profit (‘Talentoscoop’). Dit project is momenteel aan
implementatie toe met concrete samenwerking en financiële return naar
de betrokken Werkplekarchitecten.
• met ‘Inplacement’ (intensief werkplekleren voor de kwetsbaarsten).
Dit ESF-project is momenteel aan fase 2 toe en kent een partnerschap
voor de ontwikkeling en testing met 4 Werkplekarchitecten.
• werkgeversaanpak ondersteunen voor Werkplekarchitecten
(professionaliseren) via de ontwikkelde tools Roadmap en Werkplekcheck.
• met ‘Fast lane to the labourmarket’, een project voor vluchtelingen met
Werkplekarchitect Werkvormm als partner. Dit Erasmusproject werd
succesvol afgesloten met een disseminatie event.

Met de doelstellingen en acties dragen we bij aan een inclusieve Vlaamse
arbeidsmarkt en brengen we het gedachtegoed van inclusief ondernemen en
werken verder op de markt en in de publieke opinie. De focus op onze klanten
ligt, naast de kwetsbare arbeidsmarktprofielen sterk op de inclusieve ondernemers. Dit leidde o.a. tot de opstart van een 3de campagne naar inclusieve
ondernemers met een referentiebewijs verwijzend naar 4 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en de uitreiking van de allereerste
Award Inclusieve Onderneming 2018.

PRIORITAIRE REALISATIES STERPUNT INCLUSIEF ONDERNEMEN 2018

De Werkplekarchitecten willen als ledengroep van niet-winstgedreven dienstverleners op de arbeidsmarkt, een inclusieve arbeidsmarkt realiseren waarin
elke burger op beroepsactieve leeftijd recht heeft op een arbeidsplaats die afgestemd is op zijn of haar mogelijkheden. Samen met werkgevers gaan we op
weg om mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie een duurzame plaats
op de arbeidsmarkt te geven.

MISSIE

Daarnaast onderzoekt en realiseert Sterpunt concrete samenwerkingen met
relevante partners op het terrein. Partners die vanuit of aanvullend op hun
eigen basiswerking mee oplossingsgericht willen werken aan een meer inclusieve arbeidsmarkt. Sterpunt concretiseert dit in partnerschappen en netwerken met sectorfondsen, bedrijven, arbeidsmarktactoren, sociale partners en
overheden. Eveneens zetten we stappen om de samenwerkingsmodaliteiten
onder de dienstverlenende leden – de Werkplekarchitecten te faciliteren en
om er meer draagvlak voor te creëren.

We focussen verder op een inclusieve arbeidsmarkt en inclusief ondernemen
en werken. De inclusieve arbeidsmarkt ziet Sterpunt als een plaats waar iedere
burger op beroepsactieve leeftijd een job vindt die overeenstemt met zijn
talenten en competenties en waarin elke werkgever de werknemers vindt die
hij nodig heeft.

MISSIE, STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
EN KERNWOORDEN

STERPUNT INCLUSIEF ONDERNEMEN EN DE WERKPLEKARCHITECTEN IN BEELD

Contact opnemen met een Werkplekarchitect? Via deze QR-code vind je
de gegevens van elke organisatie!

actiedomeinen

DE WERKPLEKARCHITECTEN IN BEELD 2018

actiedomeinen

ONBOARDING VAN TALENT

AC T I E D O M E I N E N

HR-ONDERSTEUNING
(BIO-BOOSTER, JOB-EN TAALCOACHING,
WERKPLEKADVIES,...)
TAALCOACH ELINE | WERKPLEKARCHITECT STEUNPUNT
TEWERKSTELLING VZW

“Als taalcoach merk ik vaak dat bedrijven eenzijdig de verantwoordelijkheid
bij de werknemer leggen wat betreft het verhogen van het taalniveau. Maar om een goede
communicatie mogelijk te maken draagt zowel de zender als de ontvanger een verantwoordelijkheid. Wij focussen in onze taalcoachings dan ook altijd op die twee sporen. Via groepssessies of individuele ondersteuning werken we met de werknemers aan het uitbreiden van
de technische woordenschat, het stimuleren van spreekdurf, het rapporteren van problemen, … Met de ploegbazen focussen we op heldere communicatie en het creëren van een
talige omgeving. Op deze manier werkt een heel team samen aan het versterken van de
communicatie in het bedrijf. Iedereen gaat er dus op vooruit.”

“Ik heb de indruk dat het
gat tussen collega’s/direct
leidinggevenden en de
anderstalige collega’s stilaan
wordt dichtgereden door
de job- en taalcoaching.”

MENTOROPLEIDINGEN

GETUIGENIS BIO-BOOSTER BEDRIJF OMEXOM |
WERKPLEKARCHITECT WERKVORMM

Bedrijven die willen investeren in een succesvolle inschakeling van stagiairs, leerlingen en nieuwe medewerkers kunnen een beroep doen op de
ervaring van de Werkplekarchitecten. Dit kan onder meer via het volgen
van een mentoropleiding. Capabele mentoren zijn sleutelfiguren in een
succesvolle leer- en inschakelingsperiode. En mentoropleidingen renderen voor het bedrijf, zo blijkt uit getuigenissen van deelnemers aan de opleiding ‘Mentor op de werkvloer’ van Werkplekarchitect Compaan.

Ook in ons bedrijf Omexom, toonaangevende partner in energietransitie, voelen we dat het niet altijd makkelijk is om geschikte
kandidaten te vinden.
De vacatures bij ons worden in eerste instantie niet altijd als aantrekkelijk ervaren: inderdaad, de collega’s werken vaak in open
lucht en hebben soms verre verplaatsingen. Daarbij komt nog dat
er niet echt een opleiding bestaat die zich op onze activiteiten richt.
Eens begonnen, ervaren velen de job echter als uitdagend en gevarieerd – zowel qua te realiseren werk als qua arbeidslocatie – en dit
met een gezonde dosis vrijheid en verantwoordelijkheid.

“Wij vinden het bij Omexom zeer
belangrijk om vooral mensen aan te
trekken die de juiste ingesteldheid
hebben. De technische competenties
leren we hen zelf aan via ons ‘leren
op de werkvloer-’ programma.”

Veerle De Boeck |
HR-Assistant bij WYCOR nv

Wij stellen vast dat zowel het vinden van de mensen met de juiste
motivatie, openheid van geest en aanpassingsvermogen, alsook het
begeleiden van deze opleidingstrajecten specialistenwerk is en een
uitgebreid netwerk vereist. Werkvormm, zo merken we, is op beide
vlakken de sterke partij waarnaar we op zoek waren. Tenslotte sluit
de samenwerking met Werkvormm mooi aan op de fundamentele
waarden van onze groep VINCI Energies Belgium en het Fonds VINCI.
Het Fonds VINCI ondersteunt projecten van algemeen belang en
tracht zo mee de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting,
om zo aan iedereen in de samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te geven.

BIO-BOOSTER EN BIS
BIS? Via een beroepsinlevingsstage (voorheen beroepsinlevingsovereenkomst) kan je als bedrijf een

kandidaat een betaalde stage aanbieden. Zo oefent hij extra vaardigheden en competenties in op de
werkvloer. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract. Tijdens de BIS betaal je
geen loon of RSZ, enkel een stagevergoeding voor elke gepresteerde arbeidsdag.

heeft sinds het najaar
2017 de BIO (Beroepsinlevingsovereenkomst, vandaag Beroepsinlevingsstage of BIS) mee op de kaart gezet. Kopa werkt
samen met bedrijven uit diverse sectoren en dit
in samenwerking met verschillende diensten
zoals o.a. Open School (Centrum voor Basiseducatie) en OCMW’s. Op vraag van het landbouwbedrijf ‘Paddenstoelenkwekerij’ uit Maaseik is er
een ludieke vacature geplaatst op verschillende
internetsites om gemotiveerde werkzoekenden aan te trekken. In de selectiefase heeft ook
JOS zich gemeld.”
KOPA LIMBURG

getuigt: “Ik ben 30 jaar en gescheiden, vader van een
dochter. Ben recent geschorst door het OCMW en heb
geen inkomsten meer. Daardoor kreeg ik enkel bezoekrecht. Binnen de reguliere arbeidsmarkt maakte ik geen
kans. Niemand wou me aanwerven. Het project bij Kopa
sprak me aan en zij hebben me een kans gegeven. Ik ben
in een BIS-stage gestart in november 2018 en deze loopt
3 maanden. Binnen het bedrijf leer ik verschillende soorten champignons te plukken. Na 1 maand kreeg ik al de
kans om als ‘runner’ te werken, wat al meer verantwoordelijkheid meebrengt. Mijn mentor gelooft in mij en zij
stimuleert mij om nieuwe dingen te leren. Ik ben heel erg
gemotiveerd om mijn best te doen.”

← Na het afronden van zijn beroepsinlevingsstage kan deze stagiair aan de slag bij Omexom via uitzendarbeid voor een periode
van 6 maanden. Bij een positieve evaluatie zal hij door Omexom
in dienst worden genomen.
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getuigt: “Ik ben de mentor van Jos. Samen met andere
BIS-stagiairs werken we nu een aantal maanden met Kopa samen.
Als landbouwbedrijf is het niet eenvoudig om medewerkers aan
te trekken. We hebben ook geen tijd om ons intensief met selecties en sollicitaties bezig te houden. We werken het liefst met
personen die gemotiveerd zijn en geven graag mensen kansen
die het moeilijk hebben in de maatschappij. Jos is op een maand
tijd al heel erg opengebloeid en leert heel snel. Hij zet zich in en
heeft geen probleem met de taken die we hem laten doen. Door
zijn inzet willen we hem na de stage graag een vaste tewerkstelling aanbieden. We werken ook met anderstaligen waarbij Kopa
ook aangeboden heeft ons te ondersteunen via taalcoaching.
We kunnen altijd rekenen op Kopa als er vragen zijn. Zij regelen
alle documenten, verzekering, evaluaties en verloning. Dit bespaart ons heel veel tijd.” •
SAMIRA

JOS

“Mijn mentor gelooft in mij
en zij stimuleert mij om
nieuwe dingen te leren.
Ik ben heel erg
gemotiveerd om mijn
best te doen.”

“Zinvolle opleiding voor
mensen die op de werkvloer aan de slag gaan met
stagiairs met een beperking”

“De opleiding doet je
ogen open gaan voor
dagdagelijkse
situaties
die je niet meer ziet. Ze helpt degelijk met een zelfevaluatie”

“Deze opleiding laat je
vooral zelf nadenken over
hoe je het zou aanpakken”

“Zinvol en inhoudelijk
goede opleiding tot het
mentorschap.
Theoretische kennis afgewisseld
met leuke praktijkoefeningen”

BIO-BOOSTER? Elf Werkplekarchitecten bieden een dienstverlening aan ondernemingen in Vlaande-

ren en Brussel die op hun werkvloeren een stagiair willen inschakelen via een beroepsinlevingsstage
(BIS). De onderneming krijgt een vooraf gescreende en gemotiveerde stagiair die matcht met het bedrijf.
En een dienstverlening van A tot Z om de stage en samenwerking maximale slaagkansen te geven. Het
ontzorgen van de onderneming staat centraal, via ondersteuning bij het zoeken, screenen en selecteren
van geschikte kandidaten, matchen met de stagewerkplek, opstellen van een opleidingsplan, verzorgen
van alle bijhorende administratieve – en werkgeversverplichtingen en voorzien van begeleiding.

“De opleiding is interessant als je wil groeien als
mentor-coach door de oefeningen en de theorie”
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“De opleiding weet net
zoals de organisatie een
goed evenwicht te vinden
tussen professionaliteit en het uitstralen van warmte”
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3CLICKSAWAY
EN EEN
VACATUREPLATFORM

SAMEN MET
SECTORFONDSEN

IMPACTTRAJECT

De krapte op de arbeidsmarkt, de veelheid van openstaande en niet
ingevulde vacatures kunnen de perceptie creëren dat wie nu werkzoekend
is, gewoonweg niet wil werken. De Werkplekarchitecten steken hun nek
uit. Want niets is minder waar.

In 2018 slaagde Sterpunt Inclusief Ondernemen in de verdere
uitbouw van samenwerkingen met diverse sectorfondsen.
De complementaire ingesteldheid van sectorconsulenten en onze
eigen jobcoaches waren de impuls om door te zetten. Ze gaven
moed om stevig door te gaan op de ingeslagen weg. Want er is
nog potentieel om de samenwerking te verstevigen.

Via het Impacttraject, een leertraject voor
geïnteresseerde Werkplekarchitecten rond
impactgericht werken en impactevaluatie voor
Werkplekarchitecten, ondersteunde Sterpunt
Inclusief Ondernemen 4 Werkplekarchitecten:
Emino, JES, WEB en Werkvormm. Deze
organisaties gingen in op het aanbod om via
workshops en intervisiesessies aan de slag te
gaan rond een zelfgekozen impactvraagstuk.
Dit in samenwerking met Sociale
InnovatieFabriek.

AAN DE SLAG !

Dat er veel vacatures openstaan klopt. Dat werkgevers voelen dat ze andere verwachtingen hebben dan wie nog beschikbaar is op de arbeidsmarkt klopt ook. Daarom hebben de Werkplekarchitecten in de loop van
2018 hun oren te luisteren gelegd bij een van haar leden Werkvormm. En
met een aanstekelijk succes. Want nu is er in elke provincie een Werkplekarchitect actief die de collega’s in de regio aanstoot met 3clicksaway.

Diverse sociale profitsalons, opgezet door VIVO,
gaven aan hun organisaties een mooi beeld van
de actuele tewerkstellingsmogelijkheden en de dynamiek op
de arbeidsmarkt. Eens te meer bleek dat verschillende ondersteuningsmogelijkheden en dienstverleningen onbekend blijven binnen de social profitorganisaties. Met VIVO werd ook
de taalondersteuning in organisaties geactualiseerd. Werkplekarchitecten staan op de dienstverlenerslijst waarop de
social profit beroep kan doen, met een stevige, financiële ondersteuning van VIVO.

is een digitaal platform dat de werkzoekenden die klaar zijn
voor de arbeidsmarkt – dank zij ondersteuning van een Werkplekarchitect –
in beeld brengt bij potentiële werkgevers. De werkzoekende komt zelf visueel in de virtuele etalage met al zijn talenten. Een eenvoudige feedback
(gewoon één click) van een kandidaat-werkgever brengt de jobcoaches in
actie om samen met de werkzoekende een juiste match te maken.

3CLICKSAWAY

		

Doe je mee? Deze Werkplekarchitecten sturen hun regio aan:
West-Vlaanderen: Mentor
Oost-Vlaanderen: Compaan
Antwerpen: Werkvormm

Brabant: Groep INTRO
Limburg: BLM

Nu elke Werkplekarchitect nog! Want ook jij kan terecht om jouw kandidaat werkzoekende deze extra kans te geven om in beeld te komen bij
een werkgever. Doen dus!

		

		

“De werkzoekende komt zelf visueel
in de virtuele etalage met al zijn talenten.”
Chris Bryssinckx en Anke De Maeyer | initiatiefnemers 3clicksaway • Werkvormm

Met VOLTA werd ook een taalondersteuning op de rol gezet voor uitwerking in 2019,
met oog voor de specifieke KMO’s van de sector. Vooral
taalondersteuning op de werkplek en de aandacht voor jongeren springen er als focus uit.
Het ESF-project ‘watch for
talent’ met Woodwize, Ivoc
en Cobot, resulteerde dan weer in enkele collectieve verkenningsbezoeken in bedrijven van de sector om de actuele vragen en bedrijfswerkzaamheden te zien. Een publicatie ‘Op
weg naar inclusief ondernemen’ én een verlenging van het
project in 2019 geven kracht voor een vervolg.
Maar ook de sector
voor beton in de industrie, de verhuissector en de papierverwerking zetten samenwerkingen op stapel die alle kansen geven voor concrete
invulling wanneer de werkvloer het vraagt. •

TALENTOSCOOP ONDER DE LOEP
VAN DE SOCIAL PROFIT

VACATUREDEELPLATFORM
Sterpunt Inclusief Ondernemen beschikt
ook over een vacatureplatform. Heb jij als
werkgever een vacature, dan maak je die
gewoonweg bekend aan Sterpunt Inclusief
Ondernemen of aan een van de Werkplekarchitecten in jouw regio bekend. Deze
maakt het bekend bij de collega’s. Zo krijg
jij meerdere kandidaten voor de invulling
van een openstaande functie. En de begeleiding van een arbeidsconsulent
is gegarandeerd. Het platform is bijna kosteloos voor jouw bedrijf. Want
we vragen aan jouw onderneming in ruil een lidmaatschap van 165€/jaar.
Maar je krijgt veel meer terug. Met geregelde info over ondersteuningsmogelijkheden.

In 2018 was Talentoscoop een van de innoverende projecten, waaronder
Sterpunt Inclusief Ondernemen haar schouders zette. Na een intensief
ontwikkelproces met GTB als promotor en Verso, Sterpunt Inclusief Ondernemen en Howest als partners in Vlaanderen, geruggesteund door een
transnationale stuurgroep, is dit ESF-PROJECT nu in volle uitvoering met
concrete Werkplekarchitecten die geïnteresseerd waren. Het project is
actief in de social profit, maar geeft perspectief op een bredere toepasbaarheid. En uiteraard gaat het om het bereiken en het managen van
kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een jobperspectief in de social profitsector.

In het Impacttraject
maakten de deelnemers kennis met en
gebruik van de Impact
Wizard, een online tool
die je op een laagdrempelige manier stap voor stap begeleidt door het
proces van impactevaluatie.
www.impactwizard.eu

Een tweedelige workshop rond impactevaluatie, werd gevolgd door verdieping over Theory
of Change en een reeks intervisiemomenten.
Sterpunt Inclusief Ondernemen faciliteerde
mee deze workshops en intervisie en was beschikbaar voor 1-op-1 ondersteuning op afroep.
Met dit initiatief gaf Sterpunt Inclusief Ondernemen een impuls aan het impactgericht werken onder zijn leden.
Benieuwd wat de deelnemers van het Impacttraject vonden?
We vroegen het hen zelf:
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GETUIGENIS JES

“Bij JES werken we met beleidsplannen waarin uitgelegd staat hoe we in de komende jaren
zullen inzetten op een versterking van jongeren, op sociale voorzieningen in stadswijken,
op de coaching van onze medewerkers en zoveel meer... Dat zijn veelomvattende - en dus
moeilijk te monitoren - processen. Het impacttraject gaf ons inzicht en overzicht, en ondersteunt ons in het uittekenen van een strategie om bij te sturen. Een extra troef: het wordt nooit nodeloos
hoogdravend en ingewikkeld, daar hebben de makers van de Impact Wizard goed op gelet.”
↑ (foto) Koen Hanssens, stafmedewerker expertise bij JES

GETUIGENIS EMINO

“Vanaf 1 januari 2018 bundelen De Ploeg, De Poort, De Winning, Jobcentrum en Job-link de
krachten in een nieuwe organisatie: emino. Emino is een Vlaamse organisatie die de professionele (re)-integratie wil bevorderen van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
omwille van een beperking of chronische ziekte. Na het volgen van het impacttraject willen wij een
stapje verder gaan. We vinden het belangrijk om naast de tewerkstellingscijfers ook de maatschappelijke impact van onze dienstverlening in beeld te brengen. Welk positief gevolg heeft onze begeleiding op
het leven van de werkzoekenden? Of voor de sociale zekerheid en gezondheidszorg?
Het impacttraject heeft voor emino een denk- en doe-proces opgestart die naast het in beeld brengen
van output ook meer outcome in beeld wil brengen. In 2019 willen we de overstap maken naar het effectief meten van impact. We starten met een testcase waarbij we de inzichten uit het impacttraject zullen
toepassen op enkele specifieke projecten binnen emino.”
Christel Witgeers, kwaliteitsmanager Emino • Pieter Decelle, onderzoek en ontwikkeling Emino

GETUIGENIS WEB

“Vanuit WEB namen we graag deel aan het leertraject rond impactmeting. WEB is een
projectorganisatie, wat betekent dat we jaarlijks een groot aantal projecten uitvoeren, al
dan niet in samenwerking met uiteenlopende partners. Hierbij is het niet evident om de
impact van acties in beeld te krijgen, of zichtbaar te maken naar de verschillende stakeholders waarvoor we werken. Vaak ligt de focus op kwantitatieve gegevens of momentopnames, wat
spijtig is omdat die maar een deel van de informatie brengen. Vandaar dat we de impactmeting beschouwen als een hulpmiddel voor de verdere uitbouw van de werking en in onze communicatie met
onze uiteenlopende stakeholders.
Het leertraject bood een goed inzicht in de mogelijkheden van de impactwizard en de verschillende wijzen waarop impactmeting kan gebeuren. Tegelijkertijd bevestigde het dat dit niet iets is wat je “zo maar
even” doet. Vandaar onze beslissing om deze opdracht zichtbaar in iemands takenpakket te verankeren,
zodat het niet ondersneeuwt in de dagelijkse ditjes en datjes. Intussen is dit verder geconcretiseerd, en
vanaf 2019 gaan we effectief aan de slag rond impactmeting.” •
↑ (foto) Bie Bijnens, directeur opleiding/begeleiding bij WEB

De Service Design geeft een overzicht van de
stappen die het project inhoud geeft:
		

Informatie: de sensibilisering van social profitorganisaties via diverse kanalen is een intensieve klus gebleken. Maar leverde alvast
organisaties op die het vandaag de moeite
waard vinden om niet bij de pakken te zitten
inzake hun medewerkersbeleid in functie van
een kwalitatieve en continue dienstverlening.

		

Dream Detection: met het beleid van de organisatie zetten we ons samen ‘met grote oren’.
Een luistergesprek dat stil staat bij de vragen
en behoeften van het management.

		

Contacteer info@dewerkplekarchitecten.be •

ONBOARDING VAN TALENT

		

Match Report: het overlegproces wordt in
haar besluiten vastgelegd in een overeenkomst, onderschreven door het management, als een doelen- en actieplan, dat meteen ook de mijlpalen in de tijd uitzet.

maatregelen niet meer zien. Externe coachingshulp is dan zeker welkom. Een SPOC, single point
of contact, beluistert bij de klant-werkgever de
vragen en behoeften die leven. Los van het eigen
organisatiebelang als dienstverlener (een extern
stuurgroeplid in het project Talentosccop be		 Action Plan SPOC: er komt een aanspreek- waakt dit) gaat de SPOC de aangewezen maatpunt voor de organisatie in actie die de ver- regelen op een rij zetten. Bij akkoord voor actie
schillende mogelijke acties door eventueel activeert de SPOC dan de juiste dienstverlener.
ook verschillende actoren technisch afstemt Hij blijft aanspreekpunt voor bijsturing, nu projectmatig vastgelegd op zes maanden.
en het actieproces opvolgt of bijstuurt.
		

Impact Evaluation: en uiteraard blijven de ac- Midden 2019 weten we wat het project waard is,
toren, samen met de betrokkenen, stilstaan we duimen alvast. •
bij de resultaten en de impact die de diverse
acties hadden. Een evaluatie die tot bij het
management aandacht krijgt om lessen te
trekken voor de toekomst.

Consulting Process: een overlegproces waarbij ook de direct betrokkenen van de afdeling
zijn betrokken om samen te analyseren welke de meest voor de hand liggende acties zijn Wat is zo vernieuwend aan de werking? Alsmaar
om de pijnpunten weg te halen en positief te meer werkgevers maken duidelijk dat ze doorheen de bomen het bos van ondersteuningsbouwen aan een werkplek met toekomst.
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AMBASSADEURS
VAN HET EERSTE UUR!

ONBOARDING VAN TALENT

WERKPLEK-

ARCHITECTEN INNOVEREN
MET WORKALIKE GAME
98 DAYS

Service Design is een opkomende ontwerpdiscipline die
designmethodiek inzet om tot waardevolle nieuwe diensten te
komen. Kijkend vanuit het gebruikersperspectief richten Service
Design-projecten zich naast het ontwerpen van nieuwe diensten
ook op de optimalisering van de algehele beleving en de waarde
van een dienst.

DE ALLEREERSTE AWARD
INCLUSIEVE ONDERNEMING 2018
Ze zijn met zeven. Neen, geen zeven dwergen. Inclusieve ondernemingen uit
diverse regio’s, met verschillende schaalgrootte en uit verschillende sectoren.
Of het nu gaat over profit, social profit of overheid. Wat ze gemeen hebben?
Ze weten allemaal verschillen te managen in hun bedrijfsvoering en op hun
werkvloeren. En precies daarom geven de Werkplekarchitecten hen graag
een forum. Een etalage voor het inclusieve ondernemen!
e zeven ambassadeurs legden al een
parcours af voor ze op 29 november
2018 genomineerd werden als inclusieve onderneming. Zij waren een van de 1418
bedrijven met wie Werkplekarchitecten aan de
slag gingen in 2016 of 2017 om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt werkervaringskansen te geven. De komende maanden lanceren
we nu hun ervaringen en hun overtuigingskracht
om collega- bedrijfsleiders aan te zetten ook hun
spreekwoordelijke deuren open te zetten voor
deze doelgroepen. In 2019 mikt Sterpunt
Inclusief Ondernemen op meer dan 2000 bedrijven. 2020 om precies te zijn. Want eind 2020 reiken de Werkplekarchitecten de tweede Award
Inclusieve Onderneming uit. Dit jaar was de
Awardwinnaar 2018 Gomad, een jong start-upbedrijf dat niet vlucht voor vluchtelingen, maar
samen met hen een succesverhaal schrijft.

D

REFERENTIEBEWIJZEN .

Deze maanden verwerkt Sterpunt Inclusief Ondernemen alle samenwerkingen met bedrijven uit het afgelopen
jaar die we graag ‘inclusieve ondernemingen’
noemen. Elk bedrijf krijgt een referentiebewijs,
waarmee het binnen en buiten haar bedrijfsbureau kan uitpakken om nog meer kracht te
geven aan werkplekleren en kwalitatieve ondersteuning en coaching op de werkvloer. De
4 Duurzaamheidsdoelen geven aan hun inspanning een universeel karakter en duiden erop dat
deze ondernemingen echt een verschil maken.

Service Design onderscheidt zich van alle andere vormen van innovatie in dienstverlening door een aantal essentiële kernwaarden:
Fase 1 van het ESF-project Inplacement (november
2017-juni 2018), een project binnen ESF-oproep 393
Innovatie door exploratie, leidde tot een concept
voor een nieuwe dienstverlening aan werkzoekenden
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt:
Workalike Game 98 Days.

➊ PUUUR MET WERKPLEKARCHITECT STEBO, ➐ BEAUPREZ. SERVICE RESIDENTIES
ALTERNATIEF, VOKANS EN GROEP INTRO.

“Wij hebben geen kuisvrouwen of –mannen. Wel
huishoudhelden. Bij Puuur werven we aan op basis van competenties en talenten. Het is eerder
een kwestie van geloven in de kracht van talenten.” • WIJGMAAL

MET WERKPLEKARCHITECT COMPAAN.

“We zetten vooral en altijd in op de betrokkenheid van een nieuwe medewerker. Samenwerking met in- en externe partners staat hoog in het
vaandel. We bieden zowel bewoners als medewerkers een warm nest.” • GRIMMINGE •

ACTIEPROGRAMMA IN 98 DAGEN

Workalike Game 98 Days is een actieprogramma in
98 dagen voor werkzoekenden – peers die ondersteuning zoeken en vinden bij elkaar. In subgroepen van 2 tot 3 peers volgen zij met een mentor een
traject met diverse doe-activiteiten (zoo-techno-fit,
wandelcarrousel, vormingsworkshops,…). Doel?
Hun kans op werkervaring waarmaken door hen binnen de 98 dagen de stap naar de werkplek (via een
van de vormen van werkplekleren) te laten zetten.

➋ CRAS WOODGROUP MET WERKPLEKARCHITECT WOODWIZE.

“Leerlingen met een fysieke en mentale beperking één dag per week in ons bedrijf. We hebben
een voorbeeldfunctie zodat taken matchen met
het individuele kunnen. Ze leren nieuwe technieken aan én ontwikkelen een goede werkattitude.
Een win-winsituatie.” • WAREGEM

➌ DIENSTENTHUIS TURNHOUT MET

➊

➋

PUUUR MET STEBO

CRAS WOODGROUP MET WOODWIZE

WERKPLEKARCHITECT WEB I-DIVERSO.

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen! Het is echter niet meer alleen de idealistische visie, maar ook de realiteit. Omgaan met
verschillen gaat vooral om willen!” • TURNHOUT

➍ OXFAM SOLIDARITEIT MET WERKPLEKARCHITECT GROEP INTRO, JES EN EMINO.

“Met het nationaal sorteercentrum spelen we
een voortrekkersrol in de creatie van kansen. We
willen een ‘inclusief competentieontwikkelingscentrum’ worden. Het verleden is niet belangrijk,
want dat kunnen we niet veranderen. De toekomst wel.”• MOLENBEEK

➌

DIENSTENTHUIS MET WEB I-DIVERSO

➍

OXFAM SOLIDARITEIT MET GROEP INTRO

ARCHITECT OCMW GENT, COMPAAN EN
DIVERGENT.

Nu de nieuwe lokale besturen in januari zijn geïnstalleerd, kregen 195 gemeentebesturen in
januari 2019 een brief in hun bus, met de boodschap dat er ook op hun grondgebied een inclusieve onderneming actief is. Want dit goede
nieuws kan maar best goed verspreid worden.
En dat inclusieve ondernemingen een schouderklopje verdienen spreekt voor zich.

“Door iemands beperkingen heen naar de persoon en zijn talenten kijken. Het doel hiervan is
dat de medewerkers diversiteit als vanzelfsprekend ervaren. Met een adequaat, neutraal en
objectief registratiesysteem. Een niet-discriminatie-verklaring.” • GENT

➏

Na validering van het project door ESF op het einde
van Fase 1, startte Sterpunt Inclusief Ondernemen
met Fase 2 van het project die loopt van 1 juli 2018
tot eind juni 2020. Dit in een partnerschap met Antwerp Management School (voor Service Design
procesbegeleiding en Impactevaluatie)
ZIE ARTIKEL
RECHTS en de Werkplekarchitecten BLM, Compaan,
Divergent en Groep INTRO. Het dienstverleningsconcept wordt verder ontwikkeld (o.a. vormingssessies,
doe-activiteiten, draaiboek, …), vervolgens getest
via live prototyping en uitgeprobeerd in een op impact geëvalueerde piloot.

➎

STAD GENT EN OCMW GENT

➏

GOMAD MET LEVANTO

Workalike Game 98 Days wordt organisatie-overschrijdend ontwikkeld en aangeboden. De dienstverlening kenmerkt zich door een sterke voorgestructureerdheid, overzichtelijkheid voor de deelnemers,
een doorgedreven focus op acties. Cruciaal in de
werking van de dienstverlening zijn de peers-werkzoekenden die samen het traject aangaan onder begeleiding van een mentor.
Meer info? Contacteer Tina Callebaut via tina@
dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31. •

GOMAD. DE AWARD-WINNAAR 2018

MET LEVANTO EN GROEP INTRO.

“Gomad is inclusief vanaf zijn geboorte. Is spelen
met de kaarten die je krijgt. Is geen non-profit organisatie. Gomad is ‘open source’.” • ANTWERPEN
➐
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→ Het gaat om mensen. Oplossingen ontwerpen die een aanvulling vormen op hun leven. Een oplossing kan nog zo mooi en
slim zijn, als mensen er geen behoefte aan hebben dan is die
weinig waard.
→ Werken met mensen. Werken in co-creatie en co-design. Toekomstige eindgebruikers en aanbieders vertellen niet alleen,
maar werken actief mee aan het ontwerpen van hun diensten
van morgen.
→ Een integrale aanpak. Een dienst verbeteren betekent naar de
hele keten kijken waarin die dienst zich afspeelt. Het vinden van
oplossingen voor complexe vraagstukken betekent dat je over
de schutting van je afdeling, grens en discipline moet kijken.
→ Een ontwerpende attitude. Een ontwerpende attitude is essentieel. Maar wat is het? Het is de vaardigheid om ruwe ideeën te
verkennen, snel te schrappen, de tijd te nemen om meerdere
richtingen te verkennen voordat je verfijnt. Het is de bereidheid om onzekerheid in het proces te accepteren tot een definitieve oplossingsrichting groeit. Een design attitude richt zich
niet op het maken van keuzes, maar op het ontwikkelen van
kansen die tot keuzes kunnen leiden.
Deze Service Design methodiek is toegepast bij het ontwerpen
van het nieuwe dienstenconcept ESF Inplacement:
Een “workalike game” waarbij langdurige werkzoekenden gedurende 98 dagen met workalike peers en een mentor hun werkdromen ontdekken, delen, verfijnen en aan de slag gaan om deze
droom te realiseren. Gedragseconomische principes, zoals sociale bevestiging (social proof) en wederkerigheid (reciprocity) vormen de sleutel tot het succes van deze innovatieve aanpak. •

OUT OF THE BOX

➎ STAD EN OCMW GENT MET WERKPLEK-

EEN BRIEF NAAR GEMEENTE B E STU REN.

SERVICE DESIGN
ALS METHODIEK VOOR
DIENSTENINNOVATIE

BEAUPREZ SERVICE RESIDENTIE MET COMPAAN
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Philippe Martens
Antwerp Management School
Business Design & Innovation

projecten
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VORMING
VOEDT TALENT
Levenslang leren en het voortdurend ontwikkelen van competenties is essentieel voor een duurzame inzetbaarheid
van werknemers. Skills aanleren moet een constante zijn in de loopbaanontwikkeling van elke werknemer. Sterpunt
Inclusief Ondernemen biedt daarom aan de leden een afwisselend vormingspakket aan dat afgestemd is op de
huidige en toekomstige behoeften van de sector. Het aanbod is gedifferentieerd in samenstelling en betreft zowel
opleidingen rond het aanscherpen van soft-skills en het aanleren van methodieken. De focus in de opleidingen ligt
op een commerciële en strategische werkgeversbenadering, coachtechnieken en samenwerken/netwerking tussen
organisaties. Gezien vanuit een 2-klantenbenadering zijnde de werkgever en de werkzoekende – werknemer.

projecten

ONBOARDING VAN TALENT

“In oktober volgde ik de tweedaagse opleiding ‘Basisvorming taalcoaching’. Een fijne ervaring waar ik heel wat van
opgestoken heb. De aanpak was praktijkgericht met veel
interessante oefeningen, afgewisseld met uitleg van de lesgeefster (zeg maar ‘theorie’). De lesgeefster zette zich volledig in om er
een leerzaam traject van te maken. Ze heeft ongetwijfeld veel ervaring,
ook met de doelgroepen waarmee de aanwezige deelnemers werken. Ze
speelde vlot in op de vragen van de deelnemers, die zeer gemotiveerd
waren. De groep had wel wat groter en meer divers mogen zijn. De vorming vond plaats op een mooie locatie vlak bij het station van Gent en
verliep in een gemoedelijke sfeer. Het aanbod voldeed zeker aan de verwachtingen en motiveert me om in 2019 de tweedaagse voor gevorderden te volgen.”

STRATEGISCHE WERKGEVERSBENADERING
DE MARKT VAN DE KNEUSJES

“Eind 2014 ben ik gestart met het geven van de training
‘Strategische Werkgeversbenadering’ voor Sterpunt Inclusief
Ondernemen. In deze training leren jobcoaches, trajectbegeleiders, etc. van Werkplekarchitecten, hoe werkgevers op
een vraaggerichte manier te benaderen en zo hun werkzoekenden beter
aan het werk te helpen. Eén van de vragen die ik geregeld krijg, is: hoe ‘verkoop’ je aan een werkgever een werkzoekende die weliswaar mogelijkheden heeft, maar toch niet meteen de beste is? Wat ik in de praktijk hoor en
zie, is dat jobcoaches werkgevers meestal proberen te overtuigen door de
sterke en positieve punten van de werkzoekende in de verf te zetten. Maar
dit is niet de beste strategie en leidt eerder tot achterdocht bij werkgevers.

↑ (foto) Kris Molemans, stafmedewerker Groep INTRO

WAT DOE JE ALS JOBCOACH, BEMIDDELAAR, JOBHUNTER,…

SEN VAN WERKPLEKARCHITECTEN EN DOCENTEN

“In september volgde ik, samen met enkele jobcoaches van
andere Werkplekarchitecten, de tweedaagse opleiding ‘Strategische werkgeversbenadering’. Deze opleiding is er voor
jobcoaches die regelmatig werkgevers contacteren in het
kader van mogelijke stages. Ik heb me voor deze opleiding ingeschreven
omdat ik een antwoord zocht op de vraag: welke argumentatie kan ik
gebruiken om werkgevers te overtuigen van de meerwaarde van een werkervaringsstage voor hùn organisatie?
Door middel van rollenspelen, groepsdiscussies en concrete cases, heb
ik enkele handvaten gekregen om die argumentatie rond op te bouwen.
Wat ik vooral heb onthouden is dat je ook in de functie van jobcoach best
wel commercieel moet zijn. Je moet je kandidaat kunnen verkopen en
ook een professionele langetermijnrelatie opbouwen met je klant - werkgever. Begrip en empathie aan de dag leggen voor de problemen waar
een werkgever mee worstelt, helpt uiteraard om die band op te bouwen.
Daarnaast moet je als jobcoach ook heel wat overtuigingskracht aan de
dag leggen om een werkgever van de kwaliteiten van jouw kandidaat te
overtuigen. En dat gaat een pak vlotter als je de behoeftes van je klant
kent. De basisonderdelen van een goed (verkoops)gesprek zijn en blijven
dus: voorbereiding, actief luisteren, behoeftes bepalen, argumenteren,
engagement vastleggen en opvolgen. Dat werd nog eens goed in de verf
gezet en bevestigde nog maar eens wat ik in het verleden reeds toepaste
tijdens commerciële contacten met klanten en prospects.

EEN GREEP UIT HET VORMINGSAANBOD 2018
OPLEIDING

DATA

Verdiepingstraject Taalcoaching
Sociale Media do & dont
Sociale Wetgeving Actueel
Optimaal gebruik Sterpunt en
Werkplekarchitecten
Gebruik tool 3 clicksaway
Naar effectief en strategisch WPA

6.02 • 20.02 • 9.10 • 23.10
13.03
20.03
23.03 • 26.03
17.04 • 9.05 • 21.06
17.04 • 8.05 • 4.06 • 26.06
5.06 • 12.06 • 18.09 •

Basisvorming Taalcoaching

23.09 • 8.11 • 22.11

Storytelling
Strategische Werkgeversbenadering
Creatief schrijven in groep
Supported Employment (SUEM) –
(basisopleiding en dummiesessie)

19.06
17.09 • 08.10
Op afspraak
14.06 • 25.10 • 6.11 • 19.11

“Tot slot kregen we nog een inkijk in ‘de taal van
kleuren’ met als doel: je communicatie en gedrag beter
af te stemmen op je gesprekspartner. Handig in zowel
commerciële als in coachingsgesprekken. M.a.w. heel wat
interessante inzichten en opfrissingen.”

8
WORKSHOPS

GEPLANDE OPLEIDINGEN
MET

We kregen ook een aantal concrete cijfergegevens mee die ons helpen om
werkgevers beter te begrijpen en te overtuigen van de meerwaarde van
werkplekleren. Zoals bijvoorbeeld: de kostprijs van een openstaande vacature per dag, de kost van rekrutering, de kost van ziekteverzuim, enz…

4.04 • 16.04 • 24.04 •

17
149 DEELNEMERS

MET

VANUIT

DAN BETER WEL?

ONTDEK HET VORMINGSAANBOD VIA ENKELE GETUIGENIS-

93 DEELNEMERS

Dat allemaal samen op een mooie locatie (Clemenspoort) met prima logistieke ondersteuning (vriendelijke bediening, koffie, versnaperingen en
broodjes) zorgen ervoor dat ik deze opleiding zeker en vast aanbeveel
aan mijn collega-jobcoaches.”

38 WERKPLEK-

ARCHITECHTEN

Om sessies boeiend te houden gebruik ik altijd voorbeelden en verhalen
uit eigen werkervaring. Anderzijds ben ik ervan overtuigd dat humor een
krachtig instrument is om mensen aandachtig en gemotiveerd te houden.

Wat als…?
		 Benoem de risico’s niet alleen, maar maak meteen ook duidelijk wat
jouw organisatie doet om deze zoveel en zo goed mogelijk te vermijden én hoe je de werkgever kan en zal ondersteunen als het toch
dreigt fout te lopen. Maak hierover duidelijke afspraken.
		

De sessie ‘Storytelling’ gaf me een duidelijker inzicht in het proces van
‘actief luisteren en deelnemen’. Met de vele tips hieromtrent kan ik mijn
opleidingen NOG BOEIENDER maken.”

Bied proefritjes
		 Werkplekleren en de verschillende stagevormen laten je vandaag toe
om werkgevers vrij gemakkelijk ‘proefritjes’ te laten maken. Je werkzoekende doet waardevolle werkervaring op en de werkgever kan
zonder al te veel risico’s met hem of haar kennismaken als individu.
		

↑ (foto) Bart Steyaert, trainer Compaan

ONDERSTEUNING VAN ANDERSTALIGEN IN OPLEIDINGEN

Geef garantie
		 Het resultaat van je dienstverlening is niet alleen afhankelijk van de
prestaties van jou en jouw organisatie, maar een co-productie van de
werkzoekende en de werkgever. Je kan de werkgever niet beloven
dat jouw kandidaat de ideale werknemer zal zijn of worden. Wel kan
(en moet) je garanties geven over de kwaliteit van het proces dat je
met de werkgever aangaat: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
		

OF OP DE WERKVLOER OP VLAK VAN TAALVAARDIGHEID
NEDERLANDS

“Sinds een aantal jaren heb ik het genoegen om het ‘Basis- en
Verdiepingstraject voor taalcoaches’ te verzorgen voor Sterpunt Inclusief Ondernemen. Elk jaar opnieuw is het voor mezelf een verrijking om met taalcoaches na te denken en uit te
wisselen over de rol van de taalcoach in het taalverwervingsproces van de
anderstaligen die op de werk- of opleidingsvloer geconfronteerd worden
met dat moeilijke Nederlands. We gaan op zoek naar kansen en manieren
om dat proces te versterken. Hoe kan je coachees ondersteunen bij het uitvoeren van talige taken zodat ze succesvol kunnen zijn binnen hun werk- of
opleidingscontext? Welke aanpak biedt veel leerkansen en vergroot de zelfredzaamheid van de anderstaligen? Boeiende en uitdagende vragen die de
inzet zijn van de sessies.

Op die manier bouw je aan het vertrouwen van je werkgevers. Samen met
het langzaam opgebouwde vertrouwen groeit de ruimte voor een intensievere en meer gelijkwaardige samenwerking. Wie volhoudt, die wordt
op een dag echt datgene wat veel arbeidsbemiddelaars willen zijn: een
partner voor werkgevers.”
↑ (foto) Bart Moens, docent Kairos

Meer info? om noden door te geven of voor meer informatie
over bestaande opleidingen, neem contact op met Tina via
vto@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31.

“De taalcoach is bij uitstek iemand die kan inspelen op
specifieke noden en vragen, iemand die tegelijk ook een
belangrijke rol kan spelen om de collega’s en werkgevers
mee te mobiliseren in dit hele proces.”

DA

Elk jaar opnieuw sta ik versteld van het enthousiasme, het engagement
en de ‘open geest’ van de taalcoaches. Steeds bereid om op een creatieve
manier en met een groot hart voor de coachees hun rol waar te maken.
Op die manier groeit elk jaar de voorraad aan taakideeën en suggesties
vanzelf aan. Deze cursussen begeleiden is een waar plezier!”

FUTURE PROOF? • SAVE THE DATE •24.10.'19

Op 24 oktober 2019 organiseert Sterpunt ‘dag van
de jobcoach’. In een wervelend dagprogramma
krijgen arbeidsconsulenten, arbeidsbemiddelaars en
jobcoaches workshops aangereikt die hen sterken in
O
BCOAC
het jobprofiel van jobcoaching. Een leuke en leerrijke
dag met tijd voor kennisoverdracht, workshops, innovatie en onderlinge
netwerking.

↑ (foto) Annelies Houben, docent Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO), KULeuven
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G VA N D
E

Future
Proof
J

↑ (foto) Tine Dufour | arbeidsconsulent Divergent

		 Informeer correct
		 Uiteraard is er niets mis met de sterke punten van je werkzoekenden
te benoemen. Integendeel! Maar vertel de werkgever ook over de
werkpunten van je werkzoekenden en de mogelijke risico’s als gevolg
hiervan voor de tewerkstelling.

“Een opleidingssessie is zoals een verhaal: je hebt een beginpunt en het uiteindelijk vooropgestelde doel. Daartussen
kan je als trainer eindeloos variëren, als het maar boeiend
blijft.
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H

De deelnemers ondervinden zelf én doen. Het geleerde is daardoor onmiddellijk toepasbaar in de werksetting. Docenten spelen in op vragen en
ervaringen van de deelnemers en er is extra aandacht voor ervaringsuitwisseling en het bespreken van cases. Sterpunt schakelt voor zijn opleidingen ervaren docenten in, tewerkgesteld bij Werkplekarchitecten of bij
externe vormingsinstellingen. Zij zijn experts in hun vakgebied, zijn thuis
in de sector en kunnen hierdoor kwaliteitsvolle trainingen uitbouwen,
met een stevige praktijkgerichte basis. De deelnameprijs is marktconform
laag. Het VTO-aanbod wordt bekend gemaakt via
www.dewerkplekarchitecten.be, via de digitale nieuwsbrief en gerichte e-mails naar leden
en vormingsverantwoordelijken.

quotes
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“Het Europees beleid ontdekt dat
de sociale economie een belangrijke economische activiteit is die
maatschappelijke
meerwaarde
creëert én innovatieve werkprocessen realiseert
gericht op werkbaar werken en diversiteit. De
markt economie kan hieruit leren. In Vlaanderen
kunnen wij met Talentoscoop hier een voorsprong nemen zodat een inclusieve arbeidsmarkt
realiteit wordt.”
PATRICK RUPPO | PROJECTLEIDER
TALENTOSCOOP, GTB

“De uitdagingen op onze arbeidsmarkt zijn niet min. Als netwerkregisseur zet VDAB maximaal in op
partnerschappen om de brug te
vormen tussen werkgevers en werkzoekenden.
Door in te zetten op vaardigheden, talenten en
het potentieel van werkzoekenden creëren we
meer kansen. We zijn bijzonder tevreden dat
Werkplekarchitecten dit mee mogelijk voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Dankzij het uitreiken van hun eerste award zetten zij dit jaar inclusief ondernemen in de kijker.
Ik hoop dat de samenwerking tussen de
Werkplekarchitecten en VDAB in de toekomst garant kan staan voor de verbetering van de meest
kwetsbare werkzoekenden op de arbeidsmarkt.
Alleen samen staan we sterk voor werk.”
FONS LEROY | GEDELEGEERD BESTUURDER
VDAB

“Bij Oxfam Solidariteit is er voor
ieder talent wel een plaats om zich
verder te ontwikkelen en te schitteren.”

nawoord

ONBOARDING VAN TALENT

N AWO O R D

ONZE SLAGKRACHT
IN 2019
— Bert Boone | Dagelijks bestuurder
“Ondernemingen hebben het vandaag
zeer lastig om de juiste oplossingen te
vinden voor de krapte op de arbeidsmarkt. Met ondersteuning vanuit Talentoscoop
wordt zowel op managementniveau als op werkteamniveau geïnventariseerd welke noden er zijn
bij de onderneming om basis daarvan op zoek te
gaan naar oplossingen. Deze nodendetectie gebeurt door het gecombineerde inzicht van een
stuurgroeplid (Verso, GTB, Sterpunt Inclusief
Ondernemen), een GTB-medewerker en een
Werkplekarchitect. Hierdoor krijgt de onderneming vanuit verschillende hoeken creatieve oplossingen aangereikt. Wanneer dan ook nog de uitvoering van deze oplossingen door een Single Point
of Contact (SPOC) gebeurt, dragen we zorg voor
een extra wervingskanaal voor de organisatie.”
MARIJE PLATINGA | COÖRDINATOR
DIENSTVERLENING VERSO/HRWIJS

ISABELLE RELIK | JOBHUNTER GROEP INTRO

In deze jaarkrant kreeg u een beeld van wat 2018 karakteriseerde, gespijsd
met de nodige kanttekeningen die kleur gaven aan de opgezette acties.
Met het verkiezingsjaar 2019 stijgt ook de spanning. Welke maatschappelijke
trends zijn bepalend voor de politieke beleidskeuzes? Welke impact zullen ze
hebben op de werking binnen de Vlaamse arbeidsmarkt? Ik durf enkele items
onder de aandacht brengen die in de loop van 2019 in de beleidsdoelen een
plaats horen te krijgen. Want vandaag voelen we dat deze thema’s
de werking zullen beïnvloeden:
vraag naar continuïteit en duurzaamheid van
➊ Dedienstverleningen.
Wanneer de kwaliteit ernstig wordt
genomen, dient een dienstverlenende organisatie ook
enige stabiliteit te kunnen garanderen naar haar klanten inzake haar diensten die ze aanbiedt. Vandaag is
dat door de overheid grotendeels uitgehold door tenders van te korte tijdsduur. Alleen een ernstig partnerschap kan een kwalitatieve ondersteuning op de werkvloer bewerkstelligen en maakt inclusie haalbaar voor
de betrokken medewerkers én de werkplekomgeving.
naar spoc’s (single point of contact) vanuit
❷ Dehetvraag
bedrijfsleven. Bedrijven kunnen allang niet meer

“Dankzij het Talentoscoop project
kreeg ik de kans een blik achter de
schermen te werpen in de social profit
sector. Door de openheid waarmee deze organisaties met ons in gesprek gaan is het mogelijk ondersteuning te bieden in het HR beleid en opportuniteiten te creëren voor de werkzoekenden die
we coachen en als dusdanig tot een win win te
komen voor alle partijen.”
INGE BAECKE | COACH/ADVISEUR • REGIO
GENT-OUDENAARDE–RONSE • GROEP INTRO

“Dorien heeft een mooie stageperiode
doorlopen bij Zeeman. De samenwerking zat goed. Ze toonde veel inzet en
was steeds gemotiveerd. Door al het positieve
hebben wij geen moment getwijfeld om haar een
contract aan te bieden. De samenwerking tussen
Zeeman en Werkplekarchitect Emino zat ook dadelijk goed. Via een introductiegesprek werd de
werking van Emino uitgelegd waardoor alles meteen duidelijk was voor ons. Wij stonden dadelijk
open om een stagiaire kansen te geven op onze
werkvloer. Het was voor ons een toffe ervaring
om samen te werken met Emino en wij staan er
ook voor open om in de toekomst nog samen te
werken.”

“Inclusief ondernemen komt niet
vanzelf, je moet erin geloven en
het vergt extra inspanningen, het
is wat stroomop werken maar het
geeft de goede richting aan. En als je af en toe
zou twijfelen, wat niet abnormaal is, denk er dan
aan dat je een bijdrage levert aan sociale rechtvaardigheid en er is geen duurzame vrede zonder
sociale rechtvaardigheid.”
LUC CORTEBEECK | VOORZITTER RVB
INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE

de veelheid van mogelijke ondersteuningskansen beoordelen en deze op hun maat benutten. Aanspreekpunten per bedrijf zijn uitgelezen kansen om de diverse
dienstverleningen te bundelen en een actieplanning te
presenteren naargelang de concrete vraagstelling per
bedrijf. Dit vraagt dienstverlenende organisaties die
vooral samenwerken en hun expertise complementair
uitbouwen in functie van de noden op de werkvloer en
van de medewerkers.
nood aan sluitende maatregelen. Zij kunnen voor❸ Deal samen
en afgestemd een coherente dienstverlening
aanreiken ten goede van ondernemingen en de arbeidskrachten. Overlappingen in doelgroepbepalingen en te
gefragmenteerde maatregelen maken precies vandaag
de flankerende ondersteuningskansen ondoorzichtig.
en taalcoaching. Deze vernieuwende instrumen➍ Jobten bestaan al langer. Onze Werkplekarchitecten
bouwden al jaren hun expertise hierrond uit. Want ze
maken het op een werkplek meer dan leefbaar. Naarmate meer mensen met ondersteuningsmogelijkheden
op de werkvloer geraken, is er nood aan coaching, zowel naar taalondersteuning als naar job verwerving.

GETUIGENIS WERKGEVER OVER STAGE •
WERKPLEKLEREN
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“De Werkplekarchitecten zijn
klaar om bij te dragen aan deze
maatschappelijke bewegingen.”

maatschappelijke wil om te blijven investeren
❺ Dein mensen
met potentieel voor een bijdrage op de
arbeidsmarkt. Hier vinden we ook ondernemers
op onze weg. Mensen die het maatschappelijk belang ook als hun bedrijfsbelang zien. Want waardig
werk blijft nog steeds een hefboom tegen het armoederisico, vermindert ongelijkheid en versterkt
het levenslang leren.
professionalisering die met dit alles gemoeid
❻ Deis. Niet
de organisaties van dienstverleningen zijn
de succesfactor. In face tot face ondersteuning zijn
zij louter facilitatoren. Het zijn de professionele
medewerkers, de jobcoaches, de arbeidsbemiddelaars, die het verschil zullen maken en de werkplekken zullen doen smaken naar meer. Want in hun
daadwerkelijke HR-ondersteuning schuilt de echte
win-win voor de medewerker en de onderneming.
Omwille van het inclusief werken en ondernemen. Omwille van hun sociale missie. De duurzaamheidsdoelen
2030 van de Verenigde Naties zijn daarbij uitstekende
ankerpunten. Tot ergens onderweg! •

nawoord
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DUOday

16 mei 2019

“Doe mij maar een duootje” — informatie voor werkgevers

WAAROM DUODAY

DUODAY IN CIJFERS

Anno 2019 is het voor werkzoekenden met extra
ondersteuningsnood nog steeds niet gemakkelijk
om werkgevers te overtuigen van de mogelijke
meerwaarde voor hun bedrijf of organisatie.

WIST-JE-DAT?
… DUOday kosteloos is
… het een doedag is zonder aanwervingsverplichting
… de werkzoekende via een contract van de
VDAB verzekerd is

Werkgevers zijn vaak niet op de hoogte van de
ondersteuningsmogelijkheden die er voor deze
werkzoekenden bestaan. Voor arbeidsbemiddelaars
is het dan weer een uitgelezen kans om een bedrijf
of organisatie beter te leren kennen en zo de juiste
werknemers toe te leiden.

… we de registratie beperken en je hierin wordt
ondersteund door de arbeidsbemiddelaar
… we een kennismakingsbezoek plannen met de
stagiair in jouw bedrijf zodat de stagedag vlot
kan verlopen
… je DUOday ook op een andere dag kan
laten plaatsvinden dan op 16 mei en dat er
mogelijkheden zijn voor langere stages

CONCEPT DUODAY
Het concept is eenvoudig: een bedrijf zet op
DUOday zijn deuren open voor een werkzoekende
die omwille van zijn beperking moeilijker de weg
vindt naar een job.
De werkzoekende vormt dan samen met een van
de werknemers een duo. Deze duobaan is voor
beiden echt een opportuniteit. Werkgevers maken
kennis met de vaardigheden, de inzet en de
mogelijkheden van de werkzoekende en die krijgt
op zijn beurt de kans om zijn talenten
te tonen en kan zijn beeld van een
bepaalde job toetsen aan de
realiteit.

… zo’n dag de kans biedt om nieuwe werkkrachten
te vinden voor je bedrijf

INSCHRIJVEN?
Surf naar www.duoday.be en ga naar het luik
deelnemen.

… we DUOday nu organiseren in gans België. Je kan
dus ook deelnemen met je vestiging in Wallonië,
Brussel of de Duitstalige gemeenschap

NOG VRAGEN?
Je kan deze vragen steeds stellen aan je
contactpersoon of via info@duoday.be
Volg ons ook op:
facebook.com/duoday
twitter.com/duodag
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Future
Proof
BCOAC

Naarmate iedereen die enig potentieel
heeft om een bijdrage te leveren op
de arbeidsmarkt, ook inclusief aan het
werk is, zal het managen van zoveel
diversiteit permanent aandacht vragen
op de werkvloer. En dan zijn er
jobcoaches nodig.

Sterpunt Inclusief Ondernemen wil voor zijn Werkplekarchitecten een lans breken. In een wervelend dagprogramma
op donderdag 24 oktober 2019 – met de baseline ‘Future
Proof’ – krijgen arbeidsconsulenten, arbeidsbemiddelaars
en jobcoaches workshops aangereikt die hen sterken in het
jobprofiel van jobcoaching.
De Werkplekarchitecten engageerden zich op de raad van
bestuur van 3 december 2018 om die dag hun jobcoaches
een leuke en leerrijke dag voor te schotelen. Met tijd voor
kennisoverdracht, workshops, innovatie en onderlinge
netwerking.
Voor het programma is het nog even wachten. Dat is in volle
opbouw. Suggesties voor het programma kan je wel kwijt op
dagvandejobcoach@dewerkplekarchitecten.be.
SAVE T H E DATE! Donderdag 24 oktober 2019.
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