De Werkplekarchitect
Driemaadelijks magazine van Sterpunt Inclusief Ondernemen
Jaargang 5 nummer 4: oktober - december 2019
Afgiftekantoor 9000 Gent 1 - Erkenning: P 206478

De Werkplekarchitecten
in beeld
2019

FUTURE PROOF
De dinges van de toekomst
•

INTRO

•

THEMATISCHE WERKING
1. Bijzondere ondersteuningsnoden
2. HR - ondersteuning
3. Werkinleving voor jongeren
4. Werkervaring - competentieversterkende acties
5. Loopbaanondersteuning / doorstroombegeleiding

•

PROJECTWERKING

•

STERPUNT INCLUSIEF ONDERNEMEN EN DE
WERKPLEKARCHITECTEN IN BEELD

•

DAG VAN DE JOBCOACH

•

VORMING ALS GROEIMOTOR

•

DE JOBCOACH ANNO 2020

•

INCLUSIEVE ONDERNEMINGEN

•

STERPUNT’S EINDEJAARSVRAGEN

•

NAWOORD

“Zeer aangenaam
om met zoveel
collega’s van over gans
Vlaanderen informeel
te netwerken”

Inspiratie van de voorzitter
In 2019 liet Sterpunt Inclusief Ondernemen en de Werkplekarchitecten zich inspireren door haar voorzitter met
de uitgave van zijn boek: Organisatienetwerken. De organisatievorm van de toekomst. Patrick Kenis – Bart
Cambré
De woordenwolk vertelt je alles:

Wuiven naar 2019
In december, tussen de kerstbomen en de nieuwjaarsduik wordt er traditiegetrouw even
teruggeblikt. Hoe zag 2019 er uit? Wat haalt er de geschiedenisboeken? Wat waren de faits
divers, waarover we ons wel druk maakten maar eigenlijk niet wezenlijk waren? Vooral
de kernpunten die energie geven voor een vervolg zijn de moeite om door te vertellen. De
‘roet in het eten’-gooiers zijn dan weer van belang om ze achter ons te laten en niet opnieuw
overlevingskansen te geven.
De onvoorspelbaarheid van de duurtijd van dienstverleningen, gepaard met administratieve
lastenverhoging, creëren onrust en stressverhoging bij dienstverleners. Ze zijn geen goeie
grond voor de kwaliteit van diensten, niet binnen VDAB en niet voor de partnerorganisaties.

DE DINGES VAN DE TOEKOMST - FUTURE PROOF
Commentaar bij de omslag.

Een jaarkrant of –magazine lijkt enkel en alleen maar terug te blikken op de werking van 2019. Niets is minder waar bij
de Werkplekarchitecten. Staan we vandaag waar we staan dankzij de werking in het verleden, we zijn gefocust op de
werking van morgen. En start die toekomst dan niet vandaag?
Op de Dag van de Jobcoach, 24.10.2019, lanceerde Hans Bosselaar de term ‘dinges van de toekomst’. Hij duidde hierbij
op de veelzijdigheid van nodige competenties bij de jobcoaches, arbeidsconsulenten, bemiddelaars,…..Meer dan ooit
werd duidelijk dat het coachingswerk van kwetsbare mensen naar de arbeidsmarkt een intersectoraal verhaal wordt,
waarbij drempels inzake taal, mobiliteit, gezondheid, financies,…. impact hebben op het inclusieverhaal. Met een echt
sociaal investeringsperspectief.
Ga in dit jaarmagazine dus mee op zoek naar de acties in 2019 die je herkent als een voedingsbodem voor dinges voor
de toekomst, anno 2020.

De gedrevenheid en de passie die jobcoaches uitstralen hebben wij, en vooral de werkzoekenden,
nodig. De dag van de jobcoach was in 2019 een mijlpaal om deze consulenten en coaches te
bemoedigen, te inspireren en erkenning te geven. Want maatwerk wordt door hen concreet
gemaakt.
Het groeiend aantal bedrijven dat openlijk kleur bekent. Elk jaar opnieuw kunnen we vaststellen
dat er bedrijven uit de kast komen. In 2019 waren het er 2206 die een Referentiebewijs Inclusieve
Onderneming ontvingen voor hun inspanningen bij de arbeidsinschakeling van werkzoekenden.
Het is hoopgevend dat er kansen worden gegeven. Meer en meer geraken we ons ervan bewust
dat bedrijven ook meer mensen nodig hebben. De noodzakelijke ondersteuning voor bedrijven
en voor degenen die aan de slag gaan, komt niet uit de lucht vallen. Er wordt veel gevraagd van
ondernemers en medewerkers. De coaching ervan wordt een kerngegeven.
De nieuwe ontwikkelingen die licht zien en steun krijgen. Werken met directe aanspreekpunten
voor bedrijven, met vrijwilliger-mentoren, de job design en de oefeningen rond revalidatie op
het werk na kanker zijn illustraties van de wil om te investeren in mensen.

Veel leesgenot !
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Thematische werking

Thematische werking
Het ondersteuningsaanbod van de
Werkplekarchitecten omvat vijf
actiedomeinen. De Werkplekarchitecten
bieden met dit aanbod een antwoord
op de uitdagingen die ondernemers
aangaan: de krapte op de arbeidsmarkt
en het vinden van geschikte
werknemers, de nood aan begeleiding
van nieuwe werknemers, het
wegwerken van een taalachterstand, de
werkvloer als leerplek,...
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5 Actiedomeinen
GOB: Bijzondere
Ondersteuningsnoden

De coaching van werkzoekenden of
werkenden met een arbeidsbeperking
is verzekerd. Als gespecialiseerde
partners van VDAB helpen 15
Werkplekarchitecten om een
job te vinden die past. Ook als
werkgever kan je beroep doen op
Werkplekarchitecten om personen
met een arbeidsbeperking beter te
laten functioneren in je onderneming.
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HR-ondersteuning

De Werkplekarchitecten ondersteunen
werkgevers bij het vinden van
realistische en financieel interessante
HR-oplossingen. Sectoren zijn
daarbij belangrijke partners voor
de Werkplekarchitecten. De
dienstverlening kan onder meer
bestaan uit werving en selectie,
onthaal- en retentiebeleid of
competentie- en talentontwikkeling.

Het afgelopen werkjaar focusten we met de GOB’s (Gespecialiseerde Opleidings-,
Begeleidings- en Bemiddelingsdiensten) op de optimalisering van de vernieuwde
GOB-werking die eerder werd uitgerold. GOB’s bieden gespecialiseerde
begeleiding bij werkplekleren voor werkzoekenden en gespecialiseerde
jobcoaching voor werknemers. Zij zijn partner
van de VDAB/GTB bemiddelaar en zetten vanuit
hun expertise dagelijks in op een kwalitatieve
dienstverlening op maat van klanten met een
bijzondere ondersteuningsnood. Met succes,
want dankzij de begeleiding stromen heel wat klanten uit naar werk. Bovendien blijkt
de tewerkstelling duurzaam. Liefst 53% stroomt uit naar werk, zo blijkt uit metingen van Uitstroom naar werk
VDAB (percentage uitgestroomd uit de werkloosheid op het einde van de 18de maand na
Gemeten 18 maand na start
start van het werkplekleren, op basis van de trajecten sinds 2018). De uitstroom naar werk werkplekleren, trajecten sinds 2018
6 maanden na de start van het werkplekleren bedraagt 32%. Dit cijfer stijgt: na 9 en 12
maanden bedraagt de uitstroom naar werk respectievelijk 39% en 44%.

1. GOB

53%

Belangrijk detail: uit voorlopige cijfers tot en met oktober 2019 blijkt dat het aantal bereikte klanten 45% hoger ligt ten
opzichte van 2018. Er worden niet alleen méér mensen bereikt, er worden er ook méér tewerkgesteld. En die tewerkstelling
is duurzaam!
Sterpunt Inclusief Ondernemen investeerde in de professionalisering en ondersteuning van coaches werkzaam binnen de
GOB’s, door hands-on opleiding te voorzien voor nieuwe (en minder nieuwe) coaches. Hiervoor kon Sterpunt een beroep
doen op ervaren coaches vanuit Werkplekarchitecten Synkroon en Emino. Zij verzorgden 5 praktijksessies voor in totaal 75
deelnemers. Het overgrote deel van de deelnemers was afkomstig uit
16 GOB’s, maar ook een aantal projectopvolgers en experten van VDAB
“Het was razend interessant. We kregen
konden deelnemen en zagen dat het goed was.

heel veel concrete info (vanuit de praktijk!).

Via frequente bijeenkomsten van de Werkgroep GOB kon Sterpunt
Ik had het gevoel dat ik nog heel veel meer
Inclusief Ondernemen vinger aan de pols houden en signalen tijdig
capteren met het oog op onder meer beleidsbehartiging. Op basis van
kon bijleren van deze twee vrouwen!”
de monitoringsgegevens van VDAB en de ervaringen van de betrokken
organisaties op het terrein, werden via de werkgroep knelpunten in de
Mariken, coach, nam deel aan een praktijksessie voor
werking, voorstellen én goede praktijken ter verbetering geformuleerd
GOB’s
en opgenomen in overleg met VDAB en GTB.
Met VDAB en GTB was er structureel periodiek overleg waarbij
constructief wordt samengewerkt en alle betrokkenen net als de GOB’s de klant en kwaliteit van de dienstverlening
steeds voorop stellen.
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Werkinleving voor jongeren

In het secundair onderwijs kunnen
jongeren via het stelsel ‘Leren
en Werken’ een algemene en
beroepsgerichte vorming combineren
met een vorm van werkplekleren. Ook
het duaal leren steekt de kop op. Tal
van Werkplekarchitecten organiseren
alternatieve trajecten zoals
aanloopfases vorming en werk en
persoonlijke ontwikkelingstrajecten.

Opleiding - werkervaring 4 werkplekleren
- trajectwerking
Dit actiedomein dekt het
werkplekleren met zijn
diverse werkplekleerkansen
voor werkzoekenden in een
trajectbegeleiding. Verschillende
stagevormen zijn mogelijk om
werkplekleerkansen te bieden.
Werkplekarchitecten bieden daarnaast
diverse competentieversterkende
acties zoals opleidingen.
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Loopbaanondersteuning/
doorstroombegeleiding

Medewerkers verdienen in een
dynamische arbeidsmarkt op elk
moment de nodige ondersteuning.
Bij loopbaanbegeleiding begeleiden
Werkplekarchitecten werknemers in
hun loopbaan. Doorstroombegeleiding
gaat over het begeleiden van
medewerkers uit de sociale economie
om aansluiting te vinden bij een job in
het reguliere economische circuit.

In 2018 vond ook een financiële controle plaats bij de GOB’s, waaraan alle GOB’s correct hebben meegewerkt. Uit de
controle bleek dat de authenticiteit van de kosten kon worden aangetoond. Sterpunt Inclusief Ondernemen leverde
een bijdrage aan de voorbereiding van deze financiële controle en zal hier nog impulsen geven om de leereffecten
te maximaliseren. Ook werden de overkoepelende bevindingen en lessen die getrokken kunnen worden vanuit de
kwaliteitsmonitoring door VDAB, teruggekoppeld naar de GOB’s om hier als aanbieders uit te kunnen leren.

“Synkroon wil, samen met de Werkplekarchitecten,
een sterk signaal geven dat iedereen recht heeft op
betaald werk. De aanwezigheid van coaches op en
naast de werkvloer is een meerwaarde voor zowel de
werkzoekende, de werknemer als de werkgever. Er moeten voldoende middelen
aanwezig zijn om vooral de werkgever, die tenslotte de motor is van onze economie,
op een professionele manier te benaderen. Hierdoor vinden werkzoekenden met
een afstand tot de arbeidsmarkt en de werkgevers gemakkelijker de weg naar elkaar
waardoor elk talent optimaal kan ingezet worden.”

Sterpunt Inclusief Ondernemen en de GOB’s vragen de beleidsmakers…
• in 2020 werk te maken van een stevige verankering van de recent
vernieuwde GOB-werking.
• een helder en transparant beleidskader, dat de klant continuïteit en
stabiliteit in de dienstverlening biedt.
• een ondubbelzinnig signaal dat ook na 2020 mensen met een
arbeidsbeperking de noodzakelijke kwalitatieve ondersteuning op de
werkvloer zullen krijgen die ze verdienen. Nabij en mét een duurzame
arbeidsinschakeling.
• te kiezen om hiertoe een duurzaam partnerschap operationeel te
krijgen. Omdat iedereen daarbij te winnen heeft. Zeker nu we eenieder
nodig hebben op de arbeidsmarkt.
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5x

4x

Bijeenkomst
Werkgroep
GOB*

Overleg met
VDAB en
GTB**

5x

Opleiding
‘Praktijksessie voor
GOB’s***

*28/02, 21/05, 26/06, 10/09, 20/11
**9/01, 13/03, 11/09, 20/11
*** 22/01, 29/01, 31/01, 5/02, 6/11

Thematische werking

3x

Overleg
Stuurgroep
Job- en
Taalcoaching
(VIA)*

2. HR-ondersteuning

3x

Overlegmomenten
met VDAB**

Opleiding
basisvorming
taalcoaching

Ondernemingen die aan de slag willen met (nieuwe)
medewerkers verdienen de juiste ondersteuning. Gelukkig hoeven zij 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, ze bieden 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.

Infomoment
initiatieven
taalondersteuning met
sectorfondsen

Opleiding
verdiepingstraject
taalcoaching

Zo 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 sectorfondsen die hierin investeren of via een betalend
aanbod.

3. Werkinleving voor Jongeren

1x

Bij job- en taalcoaching
de werkvloer begeleidt
bedrijfsexterne
coach
nieuwe medewerker én
werkgever op de werkvloer.

op
een
een
zijn

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 maximum
6 maanden, aangevuld met
taalcoaching kan het traject
maximum één jaar duren. De joben taalcoach werkt steeds op
maat van de noden van bedrijf
en medewerker(s).

“Elk talent op de arbeidsmarkt telt ! Er
worden extra inspanningen opgezet om
de arbeidsmarktreserve volop te activeren
en inzetbaar te maken. Werkgevers zoeken
nog steeds naar ongekende talenten en
zullen dat ook in 2020 volop blijven doen.
Tegelijk zien we de eerste tekenen van
een afkoelende economie. Dus wordt het ook zaak om de geactiveerde
arbeidskrachten volop op die arbeidsmarkt te houden. Het toverwoord
bij zowel activering als retentie is maatwerk voor zowel werkgever,
werknemer als werkzoekende. Job- en taalcoaching is een actieve en
concrete manier om deze ondersteuning aan alle betrokkenen te bieden.
Met job- en taalcoaching raken knelpuntvacatures effectief ingevuld  
en worden geactiveerde werkzoekenden heel concreet voorbereid en
ingewerkt in hun nieuwe werkomgeving. Job- en taalcoaching zorgt
voor een vlotte en effectieve integratie van nieuwe werknemers op
de werkvloer. Wij hopen dat het beleid de inzet en promotie van dit
kostbare instrument in 2020 verder ondersteunt en samen met de sector
uitbouwt.”

Nota: ‘Aanzet
voor een
concept rond
VIA job- en
taalcoaching’

Intervisie voor joben taalcoaches***

Job- en taalcoaching op de
werkvloer (VIA)

Verwezenlijkte acties in 2019
binnen het actiedomein HRondersteuning:

* 28/02,22/10,5/11
**29/04,16/09,9/12
***4/06

Via periodiek overleg met arbeidsmarktregisseur VDAB en overleg met de
aanbieders job- en taalcoaching volgde Sterpunt Inclusief Ondernemen de
werking van de job- en taalcoaching op. Knelpunten en opportuniteiten werden
gesignaleerd, ervaringsuitwisseling en samenwerking onder de partners
gestimuleerd.

Meer info?
www.jobentaalcoaching.be

Sterpunt Inclusief Ondernemen herhaalde vanuit het werkveld de noodzaak
om te voorzien in een correcte financiering van de coachingstrajecten (de
huidige financiering is al jaren ruim ontoereikend), tegemoet te komen aan
de toegenomen vraag naar job- en taalcoaching op de werkvloer door te investeren in een uitbreiding van job- en
taalcoaching en voerde tegelijk een pleidooi voor een scherpstelling van de werking rond taalcoaching. Zo werd
duidelijk dat er nood is aan een betere afstemming tussen de aanbieders en VDAB zelf, die naast haar regisseurswerk
tot op vandaag ook zelf als actor diensten levert op de markt. Een zuivere positionering van VDAB als regisseur lijkt hier
noodzakelijk. Sterpunt Inclusief Ondernemen ging samen met de aanbieders en VDAB in overleg om te onderzoeken hoe
het aanbod naar werkgevers transparant kan worden gemaakt, de Vlaamse dekking en het kwaliteitsniveau ook in de
toekomst kan gegarandeerd worden en maximaal kan worden ingezet op complementariteit. Samen met de aanbieders
en op vraag van arbeidsmarktregisseur VDAB deden we een aanzet voor een nieuw concept voor job- en taalcoaching op
de werkvloer, waarover we eind 2019 en in het voorjaar 2020 verder in overleg gaan.
Sterpunt Inclusief Ondernemen heeft lopende samenwerkingen met sectorfondsen die investeren in ondersteuning van
hun ondernemingen via o.m. taalcoaching op de werkvloer. Naast de bestaande samenwerkingen rond taalcoaching met
SFSCW (Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk), Vormingsfonds Lokale Diensteneconomie, Volta en Ambassador
verhuisopleidingen, werden in 2019 ook nieuwe samenwerkingen verkend of voorbereid met Woodwize, Cobot, IVOC
waar mogelijk ook ingezet zal worden op job- en taalcoaching. Vanuit de goede praktijken binnen bestaande projecten
willen we in 2020 ook werkgevers uit andere (sub)sectoren kennis laten maken met ondersteuningsmogelijkheden
zoals job- en taalcoaching op de werkvloer. De sectorfondsen zijn voor ons hierin de aangewezen partner om dit verder
vorm te geven.
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Tal van Werkplekarchitecten zijn erg bedreven in het werken met jongeren. 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, …
De 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. 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 niet- of quasi-arbeidsmarktrijpe jongeren gewerkt.

Sterpunt Inclusief Ondernemen…
• Volgde voor haar leden de ontwikkelingen inzake duaal leren op
• Bewaakte de aandacht voor kwetsbare jongeren op diverse overlegfora
• Volgde de projecten binnen de ESF-Oproep Werkinleving voor Jongeren (WIJ) op
• Was betrokken in beleidsoverleg rond de verlenging/het vervolg van de WIJ-oproep
• Consulteerde haar leden voor concrete input rond jongeren voor haar memorandum
• Hielp sectorfonds Volta bij een bevraging van jongeren met een migratieachtergrond
• Maakte in samenwerking met Volta taalcoaching voor -26 jarige werknemers mogelijk
• Verkende samenwerking met diverse sectorfondsen, met het oog op ondersteuning van acties
binnen projecten naar jongeren uit risicogroepen de komende jaren.
• Plande alvast een overleg in begin 2020 (13/01), met alle leden actief rond jongeren
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Thematische werking

4. Opleiding - werkervaring -

5. Loopbaanondersteuning/

werkplekleren - trajectwerking

Doorstroombegeleiding

In
2019
zette
Sterpunt
Inclusief
Ondernemen
in
op
de
beleidsopvolging
en
beleidsbehartiging met betrekking
tot tijdelijke werkervaring voor
werkzoekenden. Via de Werkgroep TWE, waaraan de Werkplekarchitecten gegund binnen de tender Tijdelijke
Werkervaring (TWE) deelnemen, hield Sterpunt vinger aan de pols. Op basis van de monitoringsgegevens van VDAB,
het overleg binnen de werkgroep en de feedback vanuit het werkveld zorgde Sterpunt er mee voor dat bestaande
knelpunten werden gesignaleerd, ernstig genomen en dat waar mogelijk werd geremedieerd.
De tender Tijdelijke Werkervaring (TWE) werd systematisch geagendeerd op het structureel periodiek overleg met VDAB
Samenwerking. Samen met VDAB werd op een constructieve manier de stand van zaken in de operationele werking
besproken, werden knelpunten en opportuniteiten gesignaleerd, ingezet op optimalisering van de samenwerking en
heldere communicatie met de partners en werden – binnen de beperkingen van het regelgevend kader – in samenspraak
bijsturingen onderzocht en waar mogelijke uitgerold. Doel van dit overleg was steeds de optimalisering van de werking,
met een kwalitatieve dienstverlening voor de klant binnen een operationeel kader dat ook voor de gegunde partners
werkbaar en leefbaar is. Sterpunt Inclusief Ondernemen vond bij VDAB gehoor
voor de verzuchtingen van de partners en kon in constructief overleg toewerken
naar enerzijds remediëring en anderzijds de blik vooruit naar een beter kader voor
tijdelijke werkervaring.
Sterpunt Inclusief Ondernemen pleitte ook voor een duurzaam partnerschap
tussen VDAB en de deskundige, gegunde organisaties die vandaag in opdracht van
de regisseur met werkzoekenden op weg gaan naar duurzame arbeidsintegratie.
Een stabiele en kwalitatieve dienstverlening is noodzakelijk om in de toekomst
de vaak kwetsbare klanten verder op weg te kunnen helpen naar werk. Sterpunt
Inclusief Ondernemen kijkt er alvast naar uit om met alle betrokkenen toe te
werken naar een mogelijk nieuw kader voor tijdelijke werkervaring dat recht doet
aan de aanwezige expertise bij partners, de nodige garanties biedt voor behoud
en opbouw van expertise, innovatie en – en dit staat voorop – naar de klanten toe
garanties biedt op een kwalitatieve trajectwerking. Nabij en op maat.

3X
Bijeenkomst
werkgroep co-creatie
IBO-netwerk VDAB
(15/05, 27/06, 25/09)

1X

Uitwisselingsmoment
ESF-oproepen 457
en 455 voor ledenWerkplekarchitecten
en sectorfondsen
(5/04)

16

Werkplekarchitecten actief
als loopbaancentrum

1x

2x

Overleg
werkgroep
TWE*

1x

Supervisie voor
coördinatoren
TWE*

4x

Overleg met VDAB
over TWE***

* 07/05, 19/11
**12/09
***12/03, 2/07, 2/10, 9/12

Sterpunt Inclusief Ondernemen en een vertegenwoordiging van leden-Werkplekarchitecten
namen deel aan het IBO-netwerkoverleg van VDAB met partners. Ook een vertegenwoordiging
vanuit de commerciële partners en VVSG nam deel aan dit co-creatie overleg. Het IBO-netwerk
wil voor de klanten en partners betrokken op het product IBO gezamenlijke wins realiseren. Er
werd gefocust op twee thema’s die in werkgroepen verder werden uitgewerkt via co-creatie:
de positionering van IBO en gezamenlijke aanpak van vorming. De werkgroepen resulteerden
in verschillende voorstellen en mogelijke acties, die begin 2020 zullen worden voorbereid en
uitgerold.
Naar aanleiding van de ESF-oproepen457(Outreach&Activering)en455(Tewerkstellingstrajecten
voor de inactieve arbeidsreserve) faciliteerde Sterpunt Inclusief Ondernemen via een infosessie
uitwisseling en samenwerking tussen leden-Werkplekarchitecten en sectorfondsen. In de
fase van de voorbereiding van deze oproepen leverde Sterpunt een bijdrage aan bijsturingen
binnen deze oproepen via overleg met ESF. Tal van Werkplekarchitecten zullen de komende
jaren binnen door ESF goedgekeurde projecten als promotor of partner acties opzetten.
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Loopbaanbegeleiding

Deelname
Vlaams Forum
Loopbaanbegeleiding

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.
In Vlaanderen en Brussel zijn 16 Werkplekarchitecten erkend en actief als loopbaancentrum.
Bij loopbaanbegeleiding neemt de werkende (werknemer of zelfstandige) – 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.
Sterpunt Inclusief Ondernemen volgde de ontwikkelingen op met betrekking tot het
regelgevend kader, de actuele tendensen in het gebruik van de loopbaancheques, evoluties
in het landschap van loopbaancentra,... Dit onder meer via deelname aan het Vlaams Forum
Loopbaanbegeleiding georganiseerd door VDAB op 10/12/2019

Doorstroombegeleiding
Diverse
Werkplekarchitecten
zijn
gemandateerde
partners
in
doorstroombegeleiding. Zij ondersteunen werknemers die actief zijn in de sociale
economie (een Maatwerkbedrijf of in Lokale Diensteneconomie) en klaar zijn om
door te stromen naar het normale economische circuit bij het doorstroomtraject.
Tijdens dit traject wordt samen actief gezocht naar een stage en job bij een
regulier bedrijf.
Sterpunt Inclusief Ondernemen organiseerde voor haar leden een werkgroep
doorstroom op 5/12 Door de actieve screenings door VDAB en GTB wordt een
stijging in de toeleiding vastgesteld.
Sterpunt Inclusief Ondernemen nam deel aan overleg met VDAB over het
screenen van doorstroomprofielen op 12/06.
Ook projectmatig is dit domein volop in beweging. Op Vlaams niveau nam
Sterpunt deel aan de Stuurgroepen van de ESF opdracht Doorstroom met zorg.
In opdracht van Provincie Oost-Vlaanderen voerde Sterpunt zelf een actie-gericht
onderzoek naar de drempels en ondersteuningsnoden van diverse Oost-Vlaamse
actoren betrokken bij doorstroom.
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1X

Overleg VDAB
screening
doorstroom*

1x

Werkgroep
Doorstroom**

2x

Stuurgroep
Doorstroom met
zorg***

* 12/06
**05/12
*** 25/04, 26/09

Projectwerking

Resultaten bij innovatie: tien op een rij.
Ook binnen het domein van sociale innovatie worden resultaten geboekt. Sterpunt Inclusief ondernemen
is er fier over dat het erin slaagde om met diverse Werkplekarchitecten en sectorfondsen projecten op
te zetten, waarbij geëxperimenteerd wordt. De resultaten blijven niet uit en rijpen voor verdere uitrol en
implementatie. Kijk je mee?
Een in de tijd gestructureerd begeleidingsprogramma voor werkzoekenden. Vandaag lijkt

Jobinhouden veranderen. Onderzoek leert dat 4/5 van

het alsof werkzoekenden permanent flexibel beschikbaar moeten zijn voor hun arbeidsinschakeling. Doen ze
dat niet, dan riskeren ze sancties. Bij het Inplacement
project (MENT4YOU) werd een begeleidingstraject vorm
gegeven dat vooraf de werkzoekende een programma
met een wekelijkse actie voorschotelt om na 100 dagen
een werkplekervaringskans te hebben. Het project wordt
pilootmatig uitgeprobeerd.

de jobs bij aanvang van je loopbaan, niet meer bestaan op
het einde van de carrière. In Allinclusive@work gingen een
aantal Werkplekarchitecten voor het leren uittekenen van
jobs.
Inclusief jobdesign staat voor een innovatieve manier om
de nood van werkgevers aan gekwalificeerd personeel
op te lossen. De helft van de bedrijven is niet geneigd een
werkzoekende die behoort tot de kansengroepen in dienst
te nemen. De belangrijkste reden? Er zijn geen geschikte
functies, zo bleek onlangs uit onderzoek. Er is een enorm
verschil tussen de complexiteit van huidige functies en
het beschikbare arbeidspotentieel. Toch is er een relatief
eenvoudige manier om dit op te lossen: Inclusief jobdesign.
Haal de eenvoudige taken van de vakmensen uit hun
werkpakket en voeg ze samen tot een functie voor een
lager geschoolde collega.

Promotor Sterpunt Inclusief
ondernemen, BLM, Compaan,
Divergent, Groep Intro.

Een
interorganisatorisch
opgezet
opleidingsprogramma biedt voordelen. Binnen
datzelfde ESF project is het opleidingsprogramma
opgezet door samenwerkende Werkplekarchitecten,
wiens werkzoekenden in begeleiding samen het
programma kunnen volgen. Op deze manier hopen we
dat we efficiëntiewinst halen en werkzoekenden sneller
vooruitgang boeken.

Aan de hand van een set van tools worden eenvoudige taken
uit de werkprocessen gedestilleerd, nieuwe werkpakketten
voor het zittend personeel vastgesteld en vervolgens
gekoppeld aan bedrijfsdoelstellingen om op die wijze de
toegevoegde waarde voor de betreffende organisatie
concreet in beeld te brengen. Zo creëer je een win-win
situatie. De technisch opgeleide medewerkers worden
meer in hun kracht gezet en er ontstaat een vacature voor
een lager geschoolde collega die behoort tot de doelgroep.

3clicksaway, monsterscore op dagvanjobcoach.

Een direct aanspreekpunt voor het bedrijf.

Dit platform presenteert erg visueel en concreet mensen
die werkelijk klaar zijn voor een job. Hun arbeidsconsulenten krijgen de reacties binnen van werkgevers die geïnteresseerd zijn en kunnen dan de jobmatching concreet
maken. Toch kent dit vernieuwend platform nog geen
blintzstart. Per provincie werd een stuurgroep geïnstalleerd en momenteel wordt het zoeken om iedere Werkplekarchitect te activeren en de bedrijven het instrument
te leren kennen.

Al jaren stellen werkgevers aan de kaak dat de
ondersteuningsen
tewerkstellingsmaatregelen
eenvoudiger en toegankelijker moeten zijn. Weliswaar
worden er inspanningen gedaan, maar een kwalitatief
arbeidsmarktbeleid kan niet eenvoudig zijn wanneer je de
grote verscheidenheid aan kwetsbare mensen op maat
wil ondersteunen.
Binnen de ESF -projecten Talentoscoop en Watchfortalent
zijn oefeningen opgezet met spoc’s. Single Points Of
Contact. Zij zijn het directe aanspreekpunt voor het
bedrijf, die in teamverband en op basis van een actieplan
de diverse actoren afstemmen ten behoeve van de vragen
van het bedrijf. In 2020 worden de projecten uitgerold
tot echte dienstverlening. Dank zij de projectwerking
in 2019 staan GTB, enkele sectorfondsen en een tiental

Op de Dag van de Jobcoach op 24.10.19 verkenden we het
3clicksaway platform bij de aanwezige jobcoaches. We
kregen een monsterscore voor de neus: 91% (en er werden
een 100-tal coaches bevraagd) stelde dat ze -eenmaal het
platform operationeel- het daadwerkelijk zouden gebruiken. Want het heeft echt potentieel. Met de initiatiefnemer Werkvormm en haar partners wordt in 2020 bekeken
hoe we het instrument als bijdrage voor job matchingsproces kunnen operationeel maken.
www.3clicksaway.be

Werkplekarchitecten klaar om dergelijke samenwerking
te operationaliseren.
Talentoscoop promotoren: GTB, Verso, Sterpunt
Inclusief Ondernemen, Divergent, Emino, Synkroon,
Arbeidskansen, Mentor, Compaan, Levanto, Groep Intro,
WEB Turnhout, Stebo, Alternatief

Werknemer en werkplekomgeving ondersteunen bij terugkeer na kanker. Onder initiatief
van Werkplekarchitect Emino, met een vijftal GOB’s in het
kielzog, werd in samenwerking met Kom op Tegen Kanker
een begeleidingstraject uitgewerkt voor mensen die bij
revalidatie na kanker, opnieuw de weg naar hun werkplek
zoeken. Het project werd positief geëvalueerd, waardoor
VDAB nu ook mee haar schouders onder het project zet
om het verder te implementeren.
www.rentree.eu

Watch for talent promotoren Woodwize, Ivoc, Cobot
, Sterpunt Inclusief Ondernemen, Emino, Levanto,
Compaan, Mentor, De Sluis

De vrijwilliger als bondgenoot van werkzoekende
en dienstverlener. Tot slot werkt Inplacement
(Ment4you) aan het werken met vrijwilligers. Kan hun
inzet beter worden geapprecieerd door de werkzoekende
die er dan ook voor gaat? En kan de inzet van de vrijwilliger
de jobcoach of arbeidsconsulent ondersteunen in het
traject. Momenteel wordt het uitgeprobeerd.

All Inclusive @ Work promotor WEB Turnhout en de
Vlaamse partners Groep INTRO, Compaan, Sterpunt
Inclusief Ondernemen, Kairos, Voka en Disworks klaarden
de job: een ESF-project dat afliep in december 2019.

Een mobiele bib: de roadmap naar inclusief
werken en ondernemen. Sterpunt Inclusief Ondernemen had de roadmap al eerder op haar website gepresenteerd voor haar leden. Dankzij het Talentoscoop project
konden we het eerst ontwerp bijsturen en actualiseren. In
samenwerking met GTB zal deze mobiele bib rond ondersteuningsmogelijkheden, gepresenteerd naar de vragen
van de werkgevers, operationeel zijn en voor iedereen
toegankelijk. Driemaandelijks wordt de basisinformatie
gecheckt en bijgewerkt.

Meer info, tools, getuigenissen en inspiratie vind je op
www.inclusiefjobdesign.be
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Rentree
promotor
Emino,
Compaan, Divergent, Synkroon,
Arbeidskansen, LIV

De bedrijfsdeur open krijgen.
De druk van vacatures en de roep om werknemers
doet permanent nadenken over het matchingsproces.
Hoe kunnen werkzoekenden en bedrijven elkaar beter
vinden? In Watchfortalent probeerden drie sectorfondsen
(Woodwize, Ivoc en Cobot ) het samen uit met enkele
Werkplekarchitecten. Infosessies in het bedrijf zodat
arbeidsconsulenten beter aanvoelen wat er leeft aan
vragen in de desbetreffende sector, inleefbezoeken aan
bedrijven, zodat werkzoekenden het echte bedrijf in
werking zien. Acties naar werkgevers om vacatures en
de ondersteuningsmogelijkheden met werkplekleren
te kennen. Het project maakte het inclusief werken en
ondernemen concreet.

Op weg naar een open registerboek van gecertificeerde coaches (taal-, rentree-, job-). Op de Dag
van de Jobcoach liet Sterpunt Inclusief Ondernemen de
200 deelnemers horen hoe men in Nederland via een kwaliteitsregisterboek het profiel van arbeidscoaching borgt
en kwalitatief ondersteunt. Dit registerboek is transparant toegankelijk voor bedrijven, waardoor deze bedrijven zich garant weten van een kwalitatieve keuze. Op de
raad van bestuur van Sterpunt Inclusief Ondernemen van
28.11.19 werd beslist om dit initiatief verder te verkennen
voor Vlaanderen.
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Projectwerking

Re-integratie van personen met kanker op de werkvloer
Hoewel re-integratie momenteel eerder negatief in
de media komt willen we met het project I-KNOWHOW inzetten op een positieve aanpak en innovatieve
dienstverlening met een focus op re-integratie bij/na
kanker.
Dit project krijgt financiële ondersteuning van het Europees
fonds ‘Interreg 2 Zeeën’ dat sociale innovatie-projecten
steunt die gezamenlijk tot nieuwe dienstverlening willen
komen in de regio’s Noord-Frankrijk, Zuid-Engeland,
Vlaanderen en Zeeland. Ook Provincie Oost-Vlaanderen
draagt via cofinanciering hun steentje bij.
Na het succesvolle launch-event in augustus 2019 waar 104
deelnemers hun interesse in het project toonden gingen
we in het najaar inhoudelijk aan de slag.
Het eerste doel was informatie verzamelen bij de
verschillende stakeholders over succesfactoren en
drempels tijdens re-integratietrajecten. En dat over de
4 internationale regio’s heen. Ongeveer 120 interviews
werden al afgenomen van zowel werknemers met/
na kanker, bedrijven , paramedici en (job)coaches. We
kozen voor een heel diverse mix van stakeholders. Voor
de interviews gebruikten we een semi-gestructureerd
interview. Enkele quotes van werknemers:

“Er is een leven vóór en na kanker maar er is ook een
lichaam vóór en na kanker.”
“Begrip van collega’s is eindig.”
Ook de wetgeving werd onder de loep genomen en speelt
een belangrijke rol. België, Frankrijk en Nederland hebben
een sterk uitgebouwde sociaal zekerheidstelsel, Engeland
is hierin meer liberaal en kiest voor lage en kortdurende
uitkeringen.
Werkgevers uit de verschillende landen gebruiken
dezelfde algemene principes bij het ondersteunen van
hun werknemers met kanker. De verschillen situeren zich
eerder in manier waarop het contact en de communicatie
ondernomen worden.
“De leidinggevende blijft in contact met de zieke medewerker,
vanuit het idee dat het belangrijk is om persoonlijke interesse
te tonen”
“Communicatie tussen de teamcoach en de zieke medewerker
is ook belangrijk om ondersteuning te creëren en te
behouden binnen het team tijdens de afwezigheidsperiode
en om de taak van de afwezige medewerker over te nemen”
12

Ook de noden van de stakeholders kwamen aan bod, HRmedewerkers (bedrijven > 500 werknemers) hebben een
goede kennis van de wetgeving en van partners zoals
sociaal secretariaat en externe diensten preventie en hoe
die hen kunnen ondersteunen in een re-integratietraject.
Voor de kleinere KMO ligt dit net iets anders. Indien ze
geconfronteerd worden met een vraag tot re-integratie
dan zoeken ze vooral contact met het sociaal secretariaat
voor de praktische ondersteuning, het regelen van de
papieren.

“Ik wil geen nieuwe website waar ik eerst 50
pagina’s moet doorlezen over hoe het moet of welke
wetgeving er is. Ik wil liefst een aanspreekpunt of het
nu een persoon is of ‘een interactieve tool’ waar ik
mijn vraag kwijt kan en een concreet antwoord kan
krijgen.”
In december legden we onze eerste output, de
informatietool opgebouwd aan de hand van verhaallijnen
uit de interviews, voor aan een eerste groep stakeholders.
Dit prototype werd ontwikkeld via het “design research
proces” .
In de eerste jaarhelft van 2020 zal onze focus liggen op
het optimaliseren van jobcoachingsmodellen en het
verwerken ervan in trainingssessies voor (job)coaches/
HR-medewerkers/leidinggevenden.
Beide worden daarna uitgebreid getest, de
coachingsmodellen door het coachen - over de 4 regio’s van 160 werknemers met kanker en dit door 40 jobcoaches
aan de hand van het geoptimaliseerde jobcoachingsmodel.

Volgende GOB’s investeerden mee in dit project:
Alternatief vzw
Arbeidskansen vzw
Argos vzw
De Poort vzw
Emino vzw
Groep INTRO vzw
Job & Co CBW vzw (Compaan)
Levanto vzw
Liv aan het werk
Mentor vzw
Synkroon vzw
WEB vzw

Els Ghesquiere, projectmedewerker I-KNOW-HOW
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Sterpunt Inclusief Ondernemen vertegenwoordigt en ondersteunt de not-for-profit aanbieders van opleiding, coaching
en werkplekleren: de Werkplekarchitecten. Sterpunt Inclusief Ondernemen is actief sinds 1991 en is door de Vlaamse
overheid erkend als gesprekspartner namens de sector. We nemen deel aan structureel beleidsoverleg ter behartiging
van deze actiedomeinen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Met een aanbod van loopbaan- en HR-ondersteuning op maat van
werkzoekenden, werknemers en werkgevers leveren de Werkplekarchitecten een belangrijke bijdrage aan de matching
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Samen met onze leden willen we werkzoekenden en werknemers activeren tot duurzame tewerkstelling. Daarom
bouwen we aan een hechte band en partnerships met Inclusieve Ondernemingen en maatschappelijke organisaties
(waaronder sectorfondsen). Ondernemingen die hun werkvloeren openstellen voor stages en opleiding, en kansen
willen geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen hun engagement tonen en geïnformeerd blijven
als lid van Sterpunt Inclusief Ondernemen. Zij kunnen zich ‘Inclusieve Onderneming’ noemen. Ook maatschappelijke
organisaties met sectorfondsen worden als lid nauw betrokken. Samenwerking, overleg, deskundigheid en vernieuwing
stimuleren valt binnen onze kernopdracht.
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'Je moet waardering en verantwoordelijkheid geven aan de mensen. Dan krijg je echt heel veel terug',
vertelt De Mey in een gesprek met ons. Lees het volledige interview op MVO Vlaanderen met
Christophe De Mey over hoe hij inzet op diversiteit met ondersteuning van o.a. Werkplekarchitect
Levanto, resultaten boekt en wat de toekomst brengt.

mensen een toekomst te geven.

initieel zijn bedoeling was, maakte oprichter Christophe De Mey er vrij snel zijn missie van om deze

na de opstart verwelkomden ze al zeventien anderstalige nieuwkomers in hun team. Hoewel het niet

Het Antwerpse groentesnijbedrijf GOMAD kreeg de Award Inclusieve Onderneming 2018. In geen jaar
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De Werkplekarchitecten is zo een groep van

houdbaar. Daarom zijn er dienstverleners met een hart voor werk nodig.

Medewerkers moeten een tandje bijsteken om alsnog de diensten of productie op peil te houden. Dit is niet

bezorgt immers beiden veel zorgen. Vacatures geraken niet ingevuld en verlagen de capaciteit in het bedrijf.

Ondernemers en medewerkers hebben elkaar vandaag hoognodig. De arbeidskrapte op de arbeidsmarkt

Dienstverleners

25 Columns

Tweemaandelijks overleg met VDAB-regie rond tender-werking en GOB-werking en VIA-job- en
taalcoaching, telkens met de daarbij horende monitoring. (09/01; 12/03; 13/03; 26/03; 15/05; 17/05; 12/06;
02/07; 11/09; 25/09; 02/10; 16/10; 20/11; 09/12)
Deelname aan het SUEM-platform, waar GTB, VDAB, Groep Maatwerk en Herwin de supported
employmentbenadering vorm geven in Vlaanderen via opleidingen, ontwikkeling van een keurmerk,….
(21/01; 18/06; 09/10)
ESF-managementcomité Vlaanderen, waarbij ESF-oproepen in ontwikkeling en het proces van de
projectgoedkeuringen worden opgevolgd. (24/01; 05/03; 28/03; 30/04; 25/06; 24/09; 26/11; 17/12)
Sociare, is de werkgeversorganisatie, waarin Sterpunt Inclusief Ondernemen de vertegenwoordiging
voor de Werkplekarchitecten opneemt. (18/01; 22/03; 04/10, 13/12)
POWA (Permanent Overleg Werkgroep Arbeidshandicap) is een reflectiegroep binnen VDAB, waarin
diverse thema’s worden aangekaart naar de aanwezigen. (21/03; 10/10; 12/12)

Beleidsbehartiging is geen accidentele bezigheid, maar een volgehouden aanwezigheid op fora die impact
hebben op de werking van de Werkplekarchitecten. 2019 kenmerkte zich door:

Vertegenwoordigingen namens Sterpunt Inclusief Ondernemen

Communicatiekanalen die inspireren
17-10-2019

Bart Cambré (Antwerp
Management School)
Bert Boone (Compaan - Job
& Co)
Danny Martens (Alternatief)
Dirk Van de Poel (Vlaams ABVV)
Erwin De Bruyn (Stebo)
Filip Van Lommel (De Winning
Werkervaring)
Guido Macours (WEB)
Hilde Vanbeckbergen (Pro Natura)
Jan Bal (Levanto)
Jeroen Doom (Woodwize)
Linda Brys (Havenbedrijf Antwerpen)
Pascale Van Hoecke (Medina)
Patrick Manghelinckx (JES)
Piet Lareu (Mentor)
Philip Heylighen (Emino)
Timothy Vande Ginste (Emino)
Vicky Coryn (Groep Intro)

Bestuurders 2019

Behalve de goedkeuringen van begrotingen en de controle op de jaarrekeningen wordt er tijd gemaakt
voor externe referentiekaders, waarin experten een thema uitklaren. Dit jaar bracht het hoofd van
het onderzoeksteam HIVA, Ludo Struyven, een bijdrage rond de meest recente onderzoeken over
de activering op de Vlaamse arbeidsmarkt. In juni ’19 lichtte Bart Cambré, vice dean aan de Antwerp
management School en voorzitter van Sterpunt Inclusief ondernemen, zijn recentste boek over
organisatienetwerken als de organisatievorm van de toekomst toe.

22/02; 20/06

De Algemene Ledenvergadering

Themata die 2019 kleurden naar de
Werkplekarchitecten toe: GOB- en TWE-werking
/ Job- en taalcoaching / diverse projectwerkingen
/ Dag van de Jobcoach / Campagne
referentiebewijzen / doorstroombegeleiding / overwegingen
projectdeelnames / het kwaliteitskeurmerk WSE / het partnerschap
met VDAB / de strategische denkoefening qua bestuurswerking / het
behalen van een kwaliteitskeurmerk Qfor.

Kent tweemaandelijks twee overlegmomenten:
de stuurgroep met technisch-inhoudelijke
actiedomeinen die worden uitgewisseld en
afgestemd naar elkaar toe en erop volgend de
raden van bestuur met de strategische items.

14/02; 04/04; 23/05; 20/06; 26/09; 28/11

De bestuurswerking

2019 was daarin niet anders dan de vorige jaren. Of toch ?

De missie en strategie uitdragen van Sterpunt Inclusief Ondernemen is geen eenmanszaak. Behalve binnen
het medewerkersteam wordt de werking permanent teruggekoppeld naar de bestuursgroep en de
leden. Allereerst –direct en actueel- via de onderscheiden werkgroepen per actiedomein en de provinciale
netwerkoverleggen. Daarnaast –meer strategisch gestuurd- via de bestuursvergaderingen en de algemene
ledenvergaderingen. Uiteraard deed het diverse vertegenwoordigingswerk ook haar werk.

Bestuurswerking en Algemene Vergaderingen 2019

Verzeker gelijke toegang
tot kwaliteitsvol onderwijs
en bevorder levenslang leren voor iedereen
Leer relevante vaardigheden aan voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap
Bied een inclusieve en
doeltreffende leeromgeving voor iedereen

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige
en productieve tewerkstelling en waardig werk voor
iedereen, alsook een gelijk
loon voor werk van gelijke
waarde
Bescherm de arbeidsrechten en bevorder veilige en
gezonde werkomgevingen
voor alle werknemers

Maak de sociale, economische en politieke inclusie
van iedereen mogelijk, ongeacht leeftijd, geslacht,
handicap, ras, etniciteit,
herkomst, godsdienst of
economische of andere
status

De onderneming kan zich daarom terecht in 2019 ‘Inclusieve Onderneming’ noemen.

Beëindig armoede overal en in al haar vormen
Bied gelijke rechten op
economische middelen
Bouw weerbaarheid op

Daarmee draagt deze onderneming bij aan de realisatie van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

Werkinleving voor jongeren
Competentieversterkende acties
Werkplekleren
Job- en taalcoaching op de werkvloer
Tewerkstelling

Referentiebewijzen

Getekend, Guido Macours
Directeur WEB - I-Diverso

○
○

○
○

zich in de loop van 2018 heeft ingezet om mensen in te schakelen op de arbeidsmarkt via

Veresto
Delften 23
2390 Malle

Werkplekarchitect WEB - I-Diverso, vertegenwoordigd door Guido Macours,
directeur, bevestigt dat

Referentiebewijs
Inclusieve Onderneming 2019

communicatie

Project- en

Jana Tusschans

I-KNOW-HOW

Projectmedewerker

Els Ghesquiere

Dagelijks Bestuurder

Bert Boone

2206

TEAM

ledenwerking, vorming

Bestuurs- en

Tina Callebaut

advisering

Onderzoek en

Sammy Kolijn

Office management

Michele Missiaen

Het boek organisatienetwerken werd geschreven door Bart
Cambré, voorzitter Sterpunt Inclusief Ondernemen, en is
uitgegeven door uitgeverij Pelckmans pro

Jan Bal, bestuurder Sterpunt Inclusief Ondernemen en
algemeen directeur Levanto

Een boek voor durvers, dromers en soortgelijk gespuis
…”

Met het boek ‘Organisatienetwerken, de organisatievorm
van de toekomst’ zitten we in de kern van deze evoluties
en word je als lezer uitgenodigd om grondig en lang
na te denken over hoe we vakjes en schotten kunnen
overstijgen. Hoe zinvol het is om de eigen structuren
en sectoren te herbekijken vanuit de toekomstige
samenlevingsvraagstukken. Dit is de kerngedachte
die te lezen valt tussen elke regel in dit boek. Een
duidelijke onderbouw met vergelijkende modellen in
organisatievormen maken het een bijzonder uitdagend
en leesbaar geheel.

Organisaties en bedrijven zoals we ze de dag van
vandaag kennen zullen er binnen 15 jaar anders uit zien
of er niet meer zijn. De realiteiten waarmee we als sociale
ondernemers aan de slag zijn, staan voor grote invloeden
en veranderingen in de samenleving. De (internationale)
arbeidsmobiliteit neemt toe, de vluchtelingenstromen
worden permanent, welvaart en solidariteit principes
staan voor een ongeziene mutatie.

“VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) is
de wereld vandaag, en zo ook voor Sociale Ondernemers.

www.dewerkplekarchitecten.be

LEDEN 2019

De Werkplekarchitecten
in kaart
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
ACLVB - Keerpunt
Argos vzw
Arktos vzw
Brailleliga vzw
De Poort vzw
Emino vzw
Groep INTRO vzw
Kopa West-Vlaanderen
Mentor vzw
De Groene Kans vzw
Wonen en Werken vzw

ACLVB-Keerpunt
aPart vzw
Brailleliga vzw
Compaan - Job & Co
Divergent
Duo for a Job
Emino vzw
Groep INTRO vzw
JES vzw
Kopa Oost-Vlaanderen
Mentor vzw
OCMW Gent
Pro Natura vzw
Stad Gent Dienst Werk
Synkroon

ACTIEDOMEINEN
Werkinleving Jongeren
Werkervaring / competentieversterkende acties
Bijzondere ondersteuningsnoden
Loopbaanondersteuning
HR-ondersteuning

Leden Maatschappelijke organisaties
Limburg

Leden Inclusieve Ondernemingen

ACLVB-Keerpunt
Alternatief vzw
Arbeidskansen vzw
Arktos vzw
BLM vzw
Brailleliga vzw
De Sluis Leerwerkplaats vzw
De Winning Werkervaring vzw
De Wroeter vzw
Emino vzw
ENAIP vzw
Groep INTRO vzw
Kopa Limburg
Liv aan het werk
Sociaal Bedrijvencentrum
Maasmechelen vzw
Stebo vzw
Synkroon

Vlaams-Brabant
ACLVB-Keerpunt
Arktos vzw
BLM vzw
Brailleliga vzw
De Winning Werkervaring vzw
Duo for a Job
Emino vzw
Groep INTRO vzw
JES vzw
Kopa Vlaams-Brabant
Pro Natura vzw
Synkroon

Antwerpen

ABAC-BAAN VZW
Amival vzw
Ariadne
AZ Alma
Beauprez Service Residentie
Blindenzorg Licht & Liefde vzw
Cras Woodgroup NV
De Vleugels vzw
Dienstenhuis cvba
DVC Zevenbergen-Emmaus vzw
Gebroeders Flebus bvba
Gemeente Jabbeke
Gomad bvba
Guenther Bakeries Belgium bvba
Havenbedrijf Antwerpen NV
Isoltechnics
LEJO vzw
Medina
Mivalti
Oxfam Solidariteit
Potteau labo nv
Puuur
Residentie Prieelshof
Sheraton Brussels Airport Hotel
Sint-Agnesinstituut Hoboken
Sint-Lievenspoort / MFC vzw
Sint-Vincentius vzw
Stad Gent
WZC Ter Burg
Zorgbedrijf Antwerpen
Thuiszorg Vleminckveld

Lid worden?
Mail ons!
info@dewerkplekarchitecten.be

Ambassador Verhuisopleidingen vzw
Cevora
Cobot vzw
Co-Valent vzw
IVOC vzw
PaperPackSkills
Provincialaat der Broeders van Liefde vzw
Sociaal Fonds Autobus & Autocar
Sociaal Fonds Handel in Brandstoffen
Sociaal Fonds van de Betonindustrie (FEBE)
Tabor vzw
VIVO vzw
Volta vzw
WELA
Woodwize vzw
Groep Maatwerk vzw
Abonnementen
GTB
ACLVB Vlaamse Regionale
ACV studiedienst
Arteveldehogeschool - Mediatheek SAP
De Ploeg Vzw
Departement Werk en Sociale Economie
IPW vzw - Groep (DIT, JOMI)
O.C. Ebergiste
O.C. Huize Terloo
O.C. Koninklijk Instituut Woluwe
O.C. Sint-Ferdinand
O.C. Sint-Jan de Deo
Starterslabo Vlaanderen ESV
VDAB - Centrale Diensten
VDAB - West-Vlaanderen
Velo vzw
Verso
Vlaams ABVV
VVSG vzw
Weerwerk

ACLVB-Keerpunt
Arktos vzw
Brailleliga vzw
Buurtservice vzw
Duo for a Job
Emino vzw
Groep INTRO vzw
JES vzw
Kiem vzw
Kopa Antwerpen
Levanto vzw
Natuurwerk vzw
Steunpunt Tewerkstelling
Synkroon
WEB vzw
Werkvormm vzw
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Dag van de Jobcoach

Luisteren, verbinden en borgen.

Dag
van de
Jobcoach

Meer dan 200 mensen horen brainstormen over wat zij de kern van hun job vinden. Het overkwam me op de dag van de jobcoach.
24 oktober 2019. Een woordenwolk van begrippen en inhouden passeerden de revue als kenmerken van wat een jobcoach hoort
te zijn: initiatief nemend, probleemoplossend, geloven dat niets fout is…
Onderzoeker Hans Bosselaar probeerde het te synthetiseren als “dinges”, omdat het zo moeilijk is om alles te omvatten. Toch
doe ik een poging.

Op 24 oktober 2019 organiseerde Sterpunt Inclusief Ondernemen te Gent, een ‘Dag van
de Jobcoach’ vanuit haar geloof dat dit een beroepsprofiel mét toekomst is. Sterpunt
Inclusief Ondernemen wou met deze dag voor haar Werkplekarchitecten een lans
breken. In een wervelend dagprogramma - met de baseline ‘Future Proof’ – kregen
arbeidsconsulenten, arbeidsbemiddelaars en jobcoaches keynotes, workshops en oneto-many-meetings aangereikt die hen sterken in het jobprofiel van jobcoach. Onder de
middag werd voorzien in een verzorgde broodjeslunch met een ludieke masseeractie
en fotoshoot. Op het einde van de dag werden 2 TOPcoaches uitgeloot die naar huis
gingen met een mooi gevulde surprise-mand samengesteld uit gifts gesponsord door
Werkplekarchitecten. Een uitgebreid interview met de topcoaches lees je verder in deze
jaarkrant.

Bij jobcoaching gaat het om luisteren. Wat zit er achter
het probleem en de vraag van de werkzoekende, van de
‘inactieveling’ die vandaag de weg in zijn loopbaan kwijt is
en ondersteuning behoeft? Wat zit achter de vraag van de
werkgever die medewerkers zoekt en die zeer moeizaam
vindt? Welke vragen krijgt de jobcoach bovendien ook nog eens
voorgeschoteld van zijn eigen organisatie waarin hij werkt?
Deze vragen beluisteren en verstaan (kunnen ‘lezen’) is een
eerste kerntaak om aan de slag te kunnen met zo haalbaar
mogelijke oplossingen.

Deze dag moest inspireren en perspectief bieden aan coaches, hen voeden in denken
en handelen om de eigen professionaliteit te blijven versterken in de duurzame
arbeidsinschakeling van (in de eerste plaats) kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Alle
presentaties vinden jullie op www.dewerkplekarchitecten.be en doorklikken op de tegel
Dag van de Jobcoach.
Uit de ingevulde evaluatieformulieren en mondelinge feedback van de coaches en
feedback van de leden tijdens de provinciale netwerken:

“Leuke en boeiende dag”

•

een rij, wordt het zaak te verbinden. Hoe kan ik als jobcoach
win-wins maken? Wat hebben werkzoekenden en werkgevers
als gemeenschappelijk belang? Welke meerwaarde bieden zij

Het model van Bosselaar maakt van de ‘dinges’ de
matcher bij uitstek.

elkaar? En wat heeft de jobcoach aan de organisatie waarbinnen
hij werkt? Wat brengt hij zelf binnen?

De jobcoach werkt aan het zelfbeeld van de werkzoekende. Via positieve werkervaringskansen groeit opnieuw een geloof in eigen

“Voor herhaling vatbaar”
•
•
•
•
•
•

Bij jobcoaching gaat het om verbinden. Eenmaal de vragen op

kunnen. Met een backup en volger staat de kandidaat werkende er nooit alleen voor. De werkgever krijgt een realistisch beeld

zeer aangenaam om met zoveel collega’s van over gans Vlaanderen informeel te netwerken
inhoudelijk programma te zwaar, teveel inhoud om op korte tijd te capteren
aangenaam om het jobprofiel van jobcoach een ganse dag in de kijker te zetten
toffe ludieke acties (massage, ‘verkiezing’ topcoaches)
locatie iets te beperkt voor het aantal deelnemers
keynote over de registratie en certificering van jobcoaches in Nederland kwam er minder
goed uit: te weinig gekaderd, niet voor ons, eerder op organisatieniveau voor te leggen
sommige workshops eerder lezingen, iets te weinig interactief’

Met al deze feedback zal Sterpunt aan de slag gaan bij de volgende organisatie, want ja…
in 2021 komt er hoogstwaarschijnlijk een 2de Dag van de Jobcoach aan.

van wat vandaag dient uitgeklaard, vooraleer een job echt “jobklaar’ is gemaakt. De werkplek wordt verkend om verrassingen te
voorkomen. En elke stap die wordt gezet is een op weg gaan om de jobcoaching haalbaar te maken. Want daar gaat het beleid
en onze dienstverlening om: mensen inschakelen op de arbeidsmarkt en hen waardig werk geven dat een bijdrage is voor de
samenleving en waar ze zelf ook meer welzijn bij ervaren.
Onze inspanningen borgen. Niet alleen naar de werkzoekende toe. Ook de jobcoach zelf verdient een borging van zijn
beroepsmatigewerkzaamheden. Er is een inflatie aan soorten coaches. Het is dus tijd om tijdig het beroep van jobcoach te
‘certificeren’. De bijdrage van Lidy Schilder van BlikopWerk deed heel wat stof opwaaien. Maar ze heeft een punt. Willen we het
beroep van jobcoach naar waarde blijven schatten, dan is een transparante kwaliteitsborging een bijkomende troef om kwaliteit
te verzekeren op de werkvloer, mét het vertrouwen van de werkgevers.
Luisteren en verbinden en borgen. Het zijn sleutelwoorden voor dit beroepsprofiel van de toekomst. En zowel werkzoekenden als
werkgevers hebben recht op die voorhanden competenties

188

jobcoaches
40
organisaties

20
sprekers

2
masseurs

24
massages

300
koffiekoeken

75 liter
soep

5
workshops

8
one-tomany
meetings

2
keynotesprekers

450
broodjes

200 x
fruitsla
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Bert Boone
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Vorming

Vorming als
groeimotor
voor je organisatie
en je medewerkers.
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. Want regelmatig tijd maken om
iets bij te leren doet je groeien. En het maakt je job
aantrekkelijker en productiever. Ook de organisatie
waar je werkt wint erbij want bijleren houdt je langer
en gemotiveerder aan de slag.

Opleiding is ook in het belang van de werknemer zelf. Want ze
zijn gelukkiger in hun job, hebben minder stress en ervaren meer
appreciatie voor hun werk. Zo zullen medewerkers langer voor je
organisatie willen werken. Uit de Werkbaarheidsmonitor weten
we dat zeven op tien werknemers met voldoende leerkansen
het afgelopen jaar nooit ander werk overwogen hebben. (bron:
www.werkbaarwerk.be)

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 gevarieerd
in thema’s en duurtijd en betreft zowel opleidingen rond het
aanscherpen van soft- en digitale skills als 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 –
Tijd maken voor opleiding is investeren in de toekomst van werknemer.
je organisatie en je medewerkers. Via opleiding verhoog je
leerkansen en worden competenties verder ontwikkeld, Onze deelnemers ondervinden zelf én doen. Het geleerde is
verbreed en verdiept. Het brengt je ook nieuwe daardoor onmiddellijk toepasbaar in de werksetting. Docenten
vaardigheden bij die nodig zijn in een veranderende spelen in op vragen en ervaringen van de deelnemers en er is
economie zoals digitale skills. De productiviteit neemt toe extra aandacht voor ervaringsuitwisseling en het bespreken van
en dit komt de organisatieresultaten ten goede.
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 magazine en gerichte e-mails naar leden en
vormingsverantwoordelijken.
Meer info? Om noden door te geven of voor meer
informatie over bestaande opleidingen, neem contact op
via vto@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31.

Het VTO-aanbod wordt bekend gemaakt via www.
dewerkplekarchitecten.be, via de digitale nieuwsbrief,

Een greep uit het vormingsaanbod 2019
Opleiding

Data 2019

Verdiepingstraject Taalcoaching

25/04 en 9/05

Blended leren - Digitale media toegepast op Nederlands op de werkvloer

17/01 - 25/04

Sociale Wetgeving Actueel

13/06

Basisvorming Taalcoaching

12 en 19/02 - 23/05 en 6/06 7/11 en 21/11

Storytelling

26/03

Praktijksessies GOB’s

22/01 - 29/01 - 31/01 - 5/02 - 6/11

Supported Employment (SUEM) – (basisopleiding en dummiesessie)

14/02 - 4/04 - 24/04 - 25/06

Intervisie met job- en taalcoaches

4/06

Dag van de Jobcoach

24/10

Hier start jouw impactavontuur

26/11

Wat brengt het
opleidingsaanbod 2020?
Sterpunt zet strategisch verder in op de
deskundigheidsbevordering van haar leden
met een ruim vormingsaanbod in 2020. Want
goed opgeleide medewerkers dragen bij tot een
hogere klantentevredenheid en versterken zo het
succes van de ledenorganisaties en sector.
Met onder andere Basisvorming en
verdiepingstraject taalcoaching, Inclusief
Jobdesign, activerend coachen, de jobcoach als
partner voor werkgevers,....
Het programma voor 2020 vind je op www.
dewerkplekarchitecten.be | doorklikken op VTOknop (rechts boven)........En op de achterflap van
deze publicatie.
Sterpunt Inclusief Ondernemen 21

Vorming

Ontdek het vormingsaanbod via getuigenissen van
Werkplekarchitecten en docenten
- PRAKTIJKSESSIES GOB -

“Ik vond het een enorme
meerwaarde dat ik op al mijn
vragen een antwoord kreeg. Ik
heb een boek met notities terug
mee naar huis genomen ;-) Ook
de powerpoint is heel handig
als naslagwerk, al was het leuk
geweest deze al gekregen
te hebben op papier de dag
zelf, dan kan je direct notities
nemen. Voor mij was het een
meerwaarde omdat ik er direct
werd ingegooid als beginnende
coach bij Arbeidskansen vzw
en de praktische voorbeelden
toch wel zijn blijven hangen.
De dynamiek in de groep was
heel aangenaam, ik zag heel
veel gemotiveerde collega’s en
ook de broodjesmaaltijd tussen
de middag was een lekkere
verrassing. Bedankt alvast voor
deze leerrijke dag.”

Als jobcoach in een GOB krijg je met heel wat regels en procedures te maken.
Soms is het zoeken naar het juiste antwoord of de juiste interpretatie. Bovendien
verandert de regelgeving vaak. We vinden het belangrijk om GOB-coaches goed
te informeren en hun kennis up to date te houden. De opleiding is meer een
intervisie, waarbij zowel nieuwe coaches als anciens terecht kunnen met vragen
of cases uit de praktijk.
Rut en Sofie hebben jarenlang ervaring als coach. Ook nu staan ze nog deels
met de voeten in het werkveld. Ze volgen de regelgeving van dichtbij. En ze
doen dit niet alleen. Ze hebben een goed contact met de projectopvolgers en
experten van VDAB. Rut en Sofie werken elk in een ander GOB. Het is net deze
complementariteit die het zo verrijkend maakt. De kennis en expertise komt uit
verschillende hoeken, en dat maakt de opleiding een succes.

“Alles was super interessant, heel veel

- BLENDED LEREN OP DE WERKVLOER-

zaken die ik kan toepassen in de dagelijkse

De laatste jaren hebben we ook aandacht voor
de digitale component. Binnen de vorming
blended leren focussen we op die digitalisering en
onderwijs op maat zonder daarbij de meerwaarde
van de klassieke contactmomenten overboord
te gooien. Door de sterktes van beide systemen
te combineren krijg je een krachtig middel om
taal te verrijken. Hoe gebruiken we digitalisering
en digitale tools waar mogelijk om coachees
zelfstandig aan het werk te laten gaan en waar is
de aanwezigheid van de coach onontbeerlijk? Als
je dit evenwicht onder de knie krijgt, versterkt
de digitalisering jouw ondersteuning en krijgt de
coachee de gepaste stimulansen en begeleiding
om daar zelf mee aan de slag te gaan.

werking.”
Deelnemer

“Je gaat zelf meer nadenken hoe een
opdracht over komt bij een klant.”
Deelnemer

“De opleiding was helemaal ok. Inspirerend
en zeker heel concreet toepasbaar,
indien de cursisten over basismateriaal
beschikken. Helaas is dit met mijn cursisten
niet het geval. Niet iedereen beschikt zelfs

Soms vragen we ons wel eens af of we de opleiding niet ludieker moeten maken
of een nieuwe methodiek moeten kiezen. Maar uiteindelijk verloopt het zeer
spontaan en wordt het keer op keer een actieve en interactieve sessie. Iedereen
leert er van mekaar. Ook wij leren nog elke keer bij. De opleiding houdt ons alert.
“Volgende keer willen we graag
vernieuwen met een aantal
praktijkcases. We willen die per
thema aan de groep presenteren.
Zo willen we hun opgedane kennis
testen maar hen ook uitdagen om
een gepast antwoord te vinden.”

Kim Nuyttens, Arbeidsbemiddelaar

over een smartphone en al helemaal niet
over een pc.”
Deelnemer

“Er kwamen concrete en praktische
voorbeelden aan bod die ik zou kunnen
gebruiken bij taalcoaching.”
Deelnemer

Docent Saar Deroo (rechts in beeld),
Coördinator NT2 – CVO Gent

GOB Arbeidskansen vzw

Sofie Drieskens, Teamcoach Leuven-Tienen Emino
(links) en Rut Kelchtermans, Adjunct-directeur
Synkroon (rechts)
Enkele reacties van de deelnemers:

“Alles was heel bruikbaar!
Wat weten jullie allemaal! Jullie zijn een echte bibliotheek,
bedankt!”

“Het is echt fijn om met al die
enthousiaste gedreven coaches aan de slag te gaan. Kennis
delen creëert en voedt het
GOB-coach-gevoel.”

Deelnemer

Deelnemer
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- BASISVORMING TAALCOACHINGIn een wereld die voortdurend verandert, moeten we
als taalcoaches ook onze manier van werken kunnen
aanpassen aan de noden van de werkzoekenden en
werknemers. De basisvorming taalcoaching helpt je om
een duidelijk beeld te krijgen op jouw werkzoekenden,
wat ze nodig hebben en hoe je dit kan aanpakken. Aan
de hand van de meest recente taal- en onderwijskundige
inzichten, creëren we een kader en koppelen we dit terug
naar jouw context en praktijk.
Mindmap met antwoorden van de deelnemers aan het basistraject op de vraag “Wat is het doel van taalcoaching?”
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Topcoaches

JOBcoach = topcoach anno 2020
Op de Dag van de Jobcoach, 24 oktober 2019, kregen twee jobcoaches de ambassadeursrol om
als topcoach bij te dragen aan de profilering van kwalitatieve jobcoaching. Els De Neve werkt bij
Mentor vzw en KU Leuven en is al jaren actief als jobcoach. Lien Van den Dries werkt bij Divergent
en is ruim 8 jaar actief als jobcoach.
We legden ons oor bij hen te luisteren en kregen een gedreven verhaal te horen.
Waarom doe jij aan jobcoaching?

Ik voer individuele gesprekken met de cliënt om hem/
haar te leren kennen: wat is de beperking, wat zijn de
kwaliteiten, hoe verwoorden we dit naar een werkgever.
Ook neem ik contact op met bedrijven om vacatures te
analyseren of een vacaturegerichte stage voor te stellen.
Daarnaast volg ik sollicitatiegesprekken op.
Ik doe ook stagebezoeken waarbij ik langsga op de
werkvloer voor feedbackgesprekken, om te bemiddelen
tussen de werkgever en de cliënt als het niet goed gaat.
Administratie hoort er ook elke dag bij: stagecontracten
opmaken of een dossier van de cliënt aanvullen in “Mijn
Loopbaan”.

Lien Van Den Dries: “Een job hebben betekent zoveel
meer dan enkel een inkomen. Het draagt bij tot wie je
bent als persoon en geeft structuur aan je leven.”

Soms wordt mijn agenda helemaal omgegooid, door
een afspraak die onverwacht wegvalt of een nieuwe
dringende afspraak. Zo blijft het elke dag spannend!

Lien: Ik ben altijd al geboeid door het verhaal van mensen
en wat ze meemaakten, specifiek van diegene die een
afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Een job hebben
betekent zoveel meer dan enkel een inkomen. Het draagt
bij tot wie je bent als persoon en geeft structuur aan je
leven.

klaar staat bij een huisbezoek. Een spontane babbel
tussen stoere jongens na het voetballen over de zorg
voor hun moeder. Een verlegen jongere die mij spontaan
zijn tekeningen toont. Een toevallige babbel na theater
met de zaalverantwoordelijke in kunstencentrum Vooruit
over hoe tevreden ze is over een jongere die ik begeleid
en er vrijwilligerswerk doet. Een fijn onthaal in het PAM
museum Ename waar men de jongere die er stage doet
op een warme manier begeleidt. Een meisje dat –na
maanden platte band- fier als een gieter met de fiets
naar de afspraak komt. Een heel intense en ontroerende
babbel tussen de 65-jarige sportbegeleider en de
jongeren over ‘het leven’. Iemand in loopbaanbegeleiding
die plots, schoorvoetend ‘fier’ zijn eigen talenten ziet

Wanneer heb je in je jobcoaching een topgevoel?
Lien: Mijn dag is geslaagd wanneer de cliënt een klein
succes ervaart. Bijvoorbeeld bij een positieve stageevaluatie, een goed sollicitatiegesprek of als de cliënt tot
meer inzicht komt. Voorbeelden van getuigenissen van
onze cliënten vind je op de website van Divergent.

Door de individuele coaching versterk ik mensen in hun
competenties, zodat ze hun loopbaan op (lange) termijn
zelf in handen kunnen nemen. Bedrijven stellen hoge
eisen in hun vacatures en hebben strenge selecties.
Dit doorprikken vind ik een grote uitdaging. Een
vacaturegerichte stage kan zoveel meer zeggen dan een
gesprek van 15 minuten.

Els de Neve: “In mijn werkdagen zit weinig doorsnee, ik
hou van die afwisseling.”

(Wie ben ik? Wat wil ik? Wat geeft mij energie? Hoe
verbind ik dit met de arbeidsmarkt?).

Els: Ik vind het fijn om als ‘tijdelijke metgezel’ mee te
denken met mensen in verschillende levensfasen. Hierbij
probeer ik de gepaste tools aan te reiken opdat de ‘klant’
onafhankelijk vanuit   intrinsieke motivatie en goesting
zijn eigen regie in handen kan nemen. Ik vind het daarbij
zeer zinvol om in zo’n breed mogelijk maatschappelijke
context kruisbestuivend te werken.

Omdat ‘werk’ ook deel uitmaakt van ‘het leven’ kunnen er
ook meer persoonlijke drempels besproken worden. Ik ga
ook –als ze dat willen- sporten met de jongeren. Fysieke
beweging zorgt voor mentale beweging, oefenen in
sociale vaardigheden en soms een ‘ander’, goed gesprek.
Ik heb ook veel contact met werkgevers om een stage,
sollicitatie, tewerkstelling te bespreken of op een
netwerkmoment.

Hoe ziet een doorsnee werkdag eruit voor jou?
Els: In mijn werkdagen zit er eigenlijk weinig ‘doorsnee’.
Ik hou dan ook enorm van die afwisseling!

Het is mooi om mensen te zien openbloeien en meer te
zien geloven in zichzelf. Als jobcoach ga ik een traject
aan met de cliënt zonder vooraf te weten waar we zullen
eindigen. Je bent een vertrouwenspersoon. Dit samen
aangaan schept een band.

Wat is de succesfactor van goeie jobcoaching?
Els: ‘Een warme verbinding’ maken met een ‘gepaste
professionele afstand’ zonder het doel uit het oog te
verliezen.

Ik heb ook een topgevoel wanneer een bedrijf zelf terug
contact opneemt met Divergent om te vragen naar
nog potentiële kandidaten. Dit is het bewijs van een
succesvolle dienstverlening of een geslaagde vorming.

Ik vind het ontzettend belangrijk om als jobcoach een
tijdelijke metgezel te zijn die mee denkt, structureert,
tools aanreikt maar niet bepalend is, zodat de klant
onafhankelijk en zelfstandig verder kan. Positief
bekrachtigen en de klant ‘sterker’ maken zodat hij de
regisseur van zijn eigen loopbaan (leven) is.

Els: Dat ‘topgevoel’ zit soms in hele kleine dingen …Een
jongere die mij spontaan op de hoogte brengt dat hij een
‘wijze’ job heeft gevonden. Een lekkere koffie die alvast

Er is ook geregeld overleg met mijn collega’s van Mentor
vzw of met ESF, VDAB en andere partners. Zo kan ik mijn
manier van begeleiden steeds weer toetsen aan andere
collega’s en situeren in een ruimer denkkader.

Ik zal een ‘doorsneedag’ nemen uit het WIJ3-project van
Mentor vzw waar ik jongeren uit Ronse en Oudenaarde
zonder secundair diploma begeleid naar werk. Ik werk
hier heel erg op maat van de jongere. Naargelang de
voorkeur/situatie van de jongere hebben we meestal
wekelijks een individueel gesprek of spreken we af in
een klein groepje. We stellen in overleg een haalbaar
‘stappenplan’ op.

In de loop der jaren verzamel je als jobcoach een rugzakje
met ‘tools’ en ‘technieken’ in verschillende ‘denkkaders’.
Het is zaak om op het juiste moment bij de juiste persoon
een bepaalde techniek in te zetten. Mits een dosis
ervaring lukt dat meestal wel. Maar het is ook niet erg
als het eens niet lukt. Daarom vind ik het ook belangrijk
om ‘out of the box’ te blijven denken en alternatieve,
creatieve werkvormen of ingangen uit te proberen.

Ah … en er hoort toch wel aardig wat administratie
bij: dossiers aanvullen, afspraken maken, evaluaties
opmaken, tabellen aanvullen, vragen beantwoorden van
andere partners, …

Alles wat verband houdt met ‘werk’ kan aan bod
komen: CV opsmukken, leuke motivatiemail schrijven,
jobinterview oefenen in een rollenspel, joboriëntatie

Lien: Als jobcoach bij Divergent begeleid ik mensen die
terug aan de slag willen, maak hen wegwijs en breng hen
in contact met werkgevers.
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Lien: Voor mij is een vertrouwensrelatie met de cliënt
en de werkgever de belangrijkste succesfactor van een
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Topcoaches
goeie jobcoaching. Mensen voelen zich snel op hun gemak
bij mij. Geduld hebben en focussen op wat er wél lukt, dat
staat centraal in mijn jobcoaching. Ik ben eerlijk, benoem
de dingen zoals ze zijn en durf door te spreken tegen de
cliënt en de werkgever.

•

Zie je drempels en oplossingen voor jobcoaching?
Lien: Sinds een aantal jaren merk ik een evolutie naar meer
administratief werk bij jobcoaching. Dat is jammer omdat
op die manier onze tijd voor coachinggesprekken onder
druk kan komen staan.
Daarnaast zijn er zoveel verschillende vormen van
werkplekleren dat de werkgever soms het bos door de
bomen niet meer ziet.

•

•
•

Els: Ik vind het
ontzettend
belangrijk om
als jobcoach
een tijdelijke
metgezel te zijn
die mee denkt,
structureert,
tools aanreikt
maar niet
bepalend is,
zodat de klant
onafhankelijk
en zelfstandig
verder kan.

aantrekkelijk en laagdrempelig is voor de cliënt en de
werkgever.
Ik vind het belangrijk dat wordt ingezet op re-integratie,
waarbij mensen na een lange periode van ziekte terug
aan het werk gaan. Vanuit een samenwerkingsverband
biedt Divergent bijvoorbeeld individuele coaching van
mensen die na kanker terug aan de slag gaan, via het
project ‘Rentree’.
Vormingen geven aan bedrijven, bijvoorbeeld over
autisme, zodat de collega’s en de leidinggevende van
onze cliënten bekend zijn met wat zijn/haar beperking
inhoudt.
Meer vacatures op maat zowel in het Normaal
Economisch Circuit als in Sociale Economie.
Projecten zoals Open Hiring. Dit is een
innovatieve rekruteringstechniek die de klassieke
selectieprocedures van tafel veegt, want sollicitanten
gaan onmiddellijk aan de slag via tijdelijke contracten.
Hierdoor krijgen ze de kans om zich te bewijzen op
het werk, tijdens het werk. Divergent gaat in 2020 van
start met het onderzoeken en piloottesten van Open
Hiring, in partnerschap met Stad Gent, Unizo OostVlaanderen en Antwerp Management School.

SFEERBEELDEN 2019

Wat wens jij je collega’s toe in 2020?
Lien: Sterke overtuigingskracht naar werkgevers.
Engelengeduld . Goede balans tussen werk en privé.
Blijvend geloof in ons werk want we maken wel degelijk
het verschil.
Els: Omdat we als coaches steeds weer met veel warmte
en enthousiasme onze klanten begeleiden is het belangrijk
om af en toe zelf ‘bij te tanken’ en zichzelf en de collega’s
te verzorgen. Alleen op die manier kunnen we er op een
gezonde manier ‘zijn’ voor de klant.
Bij deze wens ik mijn collega’s in 2020 veel zelfzorg en zorg
naar elkaar toe!

Els: Onze sector is in volle evolutie en er worden al
fantastische initiatieven genomen. Ik pleit hierbij voor:
• nauwere en vereenvoudigde (ook administratieve)
samenwerking tussen verschillende organisaties,
hulpverleners, instanties en de klant zelf. Werken is
slechts een deel van ons leven en alle levensdomeinen
beïnvloeden elkaar.
• de werkzoekende/werknemer nog meer regisseur
van zijn eigen loopbaan/leven maken zodat hij niet
reactief handelt op vraag van de hulpverleners maar
proactief en vanuit een intrinsieke motivatie.
• nog meer inbedding in een maatschappelijke context
en overleg met vakbonden en werkgeversorganisaties
rond een ethische tewerkstelling: ik denk bv. aan de
vele ongewilde tijdelijke contracten die soms leiden
tot onzekerheid en instabiliteit.

Bedankt, Lien en Els! Tot ergens in 2020!

Lien heeft meteen een lijstje met oplossingen voor de
toekomst gemaakt:
• de administratie voor jobcoaching beperkt houden.
• werkplekleren blijven aanbieden omdat het

Lien: Ik wens mijn collega’s een blijvend geloof in ons werk
want we maken wel degelijk het verschil.
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Inclusieve Ondernemingen

Referentiebewijzen
Inclusieve Onderneming

In 2019 werden voor de 4e keer de
referentiebewijzen
voor
Inclusieve
Ondernemingen uitgereikt.

Bedrijven die een Referentiebewijs voor Inclusieve Onderneming ontvangen worden geselecteerd door de
Werkplekarchitecten. In 2019 waren dat maar liefst 976 bedrijven. Zij werkten samen met een Werkplekarchitect op vlak
van werkplekleren, werkinleving voor jongeren, competentieversterkende acties, job- en taalcoaching op de werkvloer
en/of tewerkstelling.
Over de 4 jaren heen kregen ondertussen al meer dan 2200 bedrijven een
referentiebewijs. Dit referentiebewijs kan gebruikt worden als bijlage bij het
jaarverslag, als illustratie van een sociale clausule bij overheidsopdrachten of om
simpelweg aan te tonen dat u verantwoord onderneemt en waarde hecht aan
diversiteit in uw bedrijf. Bedrijven die voor de eerste keer een referentiebewijs
ontvingen kregen een jaar gratis het abonnement bij Sterpunt Inclusief
Ondernemen. Ze ontvingen een jaar lang de magazine, nieuwsbrief en jaarkrant
van de Werkplekarchitecten.

Inclusieve
Onderneming

Het Referentiebewijs is gelinkt aan de SDG’s, de Sustainable Development Goals
of de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Vele bedrijven
willen een steentje bijdragen aan de maatschappij of ruimer, de planeet. Inclusief
Ondernemen kan je hierin een richting wijzen en je op weg helpen. Want oog
hebben voor personen die iets kwetsbaarder staan op de arbeidsmarkt is ook oog
hebben voor eerlijk werk en economische groei, het verminderen van ongelijkheid,
en armoede, en het bieden van kwaliteitsvol onderwijs. Vier van de 17 doelstellingen
die wereldwijd voorop werden gesteld als streefdoelen tegen 2030.

WAARDIG WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI

REFERENTIEBEWIJZEN INCLUSIEVE ONDERNEMING 2019
976 BEDRIJVEN

18 WERKPLEKARCHITECTEN

5 PROVINCIES + Brussel

163 DEELNEMERS

8 GASTSPREKERS

UITREIKING
www.commotie.be

3 LOCATIES

Naar een nieuwe Award Inclusieve Onderneming 2020.

In 2019 werden de referentiebewijzen op 3 verschillende locaties uitgereikt: Olen, Waregem en Brussel. De connectie
met bedrijven werd al snel duidelijk door de setting, die plaats vond in de twee Inclusieve ondernemingen CRAS
Woodgroup en Guenther Bakeries. Bedrijven die in 2018 genomineerd werden voor de AWARD, de ambassadeurs voor
Inclusief Ondernemen, werden uitgenodigd als gastspreker. In een paneldebat of met hun eigen presentatie kregen we
het verhaal te horen van:
•
•
•
•

Oxfam Solidariteit
Guenther Bakeries
CRAS Woodgroup
Puuur

•
•
•
•

Gomad
Dienstenthuis Turnhout
Beauprez Service Residenties
OCMW Gent

Inclusie bij Oxfam-Solidariteit: “Oxfam vecht wereldwijd tegen
armoede en ongelijkheid. Maar hier bij ons is ook nog veel armoede
en ongelijkheid.”
Wie werkt bij Oxfam?
• Gemeenschapdienst
• Psychiatrische patiënten
• Leerlingen die stage lopen
• Andersvaliden
• Artikel 60
• Vluchtelingen
• Anderstaligen
• Daklozen
Met wie werkt Oxfam samen?
• Met organisaties die mensen heroriënteren naar werk: Emino,
Groep Intro, de werklijn
Maar ook met:
• Jes: brugprojecten voor jongeren
• Gambas: alternatief gestraften jongeren onder de 18 jaar
• Push: andersvaliden
• OCMW’s: artikel 60
• Scholen: stages

Hoe omgaan met (etnishe) diversiteit?
• Taalcoaching
• Aanpassen documenten d.m.v.
pictogrammen, foto’s
• Onthaalmap
• Functioneringsgesprekken
• Training rond diversiteit
Continu proces om dit beleid te verbeteren.
<<Guenther Bakeries>>

“Dankbaarheid van de deelnemers
is motiverend en werkt 			
inspirerend!”

De SDG’s
Sterpunt Inclusief Ondernemen volgt de evoluties die plaatsvinden m.b.t de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
nauw op. We zijn ervan overtuigd dat deze in de toekomst steeds een grotere rol zullen gaan spelen.

In november 2020 is het weer zover. Uit de 2500 inclusieve ondernemers die
de afgelopen jaren samenwerkten om werkzoekenden werkervaringskansen
te geven, gaat een externe jury een aantal ambassadeurs in het daglicht
zetten.

Zo waren we aanwezig op het tweede SDG-forum in Belgium dat plaats vond op 24 september. De rode
draad was duidelijk: we zullen allemaal samen aan de kar moeten trekken. Overheden, individuele burgers,
ondernemingen, middenveldorganisaties. Ieder kan zijn steentje bijdragen. Internationale gastsprekers
waren aan het woord en motiveerden iedereen die zich in wil zetten voor de SDG’s

Dit jaar leggen we de focus op werkplekleren. Gestaag worden ondernemingen
niet alleen productiewerkplekken, maar investeren zij ook in leerwerkplekken.
Geleidelijk worden starre selectieprocedure aan de kant geschoven om plaats
te maken voor kennismakingsrondes. Beide betrokkenen, werkzoekende
en bedrijfsomgeving , leren elkaar kennen om het succes van een duurzame
arbeidsinschakeling ten behoeve van de onderneming beter te borgen.

Via ons lidmaatschap bij The Shift kon Sterpunt deelnemen aan een workshop over het implementeren
van de SDG’s in je organisatie. Daar werd duidelijk dat het implementeren van de SDG’s in je organisatie tijd
vraagt. Als bedrijf kan je gaan bepalen op welke aspecten van de SDG’s jij al inzet. Dat zullen er meer zijn dan
je denkt. Vervolgens kan je bepalen op welke aspecten je nog extra of bijkomend kan inzetten om een echte
impact te hebben. Dit vraagt meestal ook een radicale verandering van je organisatie zelf. Om te slagen
moeten ook je werknemers de aanpassing dragen en ondersteunen. Kortom, er is geen uitgestippelde weg
en de weg is niet kort. Wat we vooral onthouden hebben, is dat je fier mag -en moet- zijn op de stappen die
je wel al ondernomen hebt. Dat kan een simpele brainstromsessie zijn. Dat kan louter het bewustzijn van de
uitdagingen waarvoor onze planeet staat zijn, en de intentie en motivatie om hier iets aan te doen, ook al weet je (nog)
niet wat of hoe. Als inclusieve onderneming ben je alvast goed op weg!

Op de website van www.dewerkplekarchitecten.be kan u volgen hoe we in de
loop van dit kalenderjaar de 2500 ondernemingen als referentiebewijshouder
coachen naar de Award uitreiking in november.
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Nawoord

Sterpunt’s eindejaarsvragen
Wat zie jij als
belangrijkste gebeuren
in 2019 inzake de
Vlaamse arbeidsmarkt?
Bart Cambré

Jeroen Doom

Bert Boone

Wat was de
belangrijkste actie of
verwezenlijking van
Sterpunt Inclusief
Ondernemen in 2019?

Welke prioriteit zet jij in
2020 bovenaan?

Welk knelpunt vraagt
hoognodig om een
oplossing ?

De Vlaamse
De Dag van de
arbeidsmarkt is
Jobcoach
een van de krapste
arbeidsmarkten in
Europa. En toch blijft
het zo ontzettend
moeilijk om onze
doelgroepen, die willen
en kunnen werken, aan
het werk te krijgen.
Culturele en structurele
factoren belemmeren
dit. Reeds jarenlang ...

Voor Sterpunt/de
Dringend een coherent
Werkplekarchitecten:
beleid en beleidsmakers
een gezonde doorstart
met durf en visie
met voldoende
vernieuwing om relevant
te blijven en voldoende
stabiliteit om zekerheid
te bieden.
Voor mezelf: een betere
werk-privé balans :)

In de hout- en
meubelsectoren zien
wij dat de WAR for
TALENT woedt in volle
heftigheid en dat deze
niet direct meer weg
zal gaan.

Samenwerken loont
om het inclusief
ondernemen op de
kaart te zetten en op de
agenda te krijgen en te
houden.

Met de hout- en
meubelsectoren willen
wij verder blijven
inzetten op inclusief
ondernemen en dit (nog
meer) linken met MVO

Wij zien voor de directe
en verdere toekomst
vooral een knelpunt
met betrekking tot
de toenemende
digitalisering. Hoe
krijgen we iedereen
mee in dit verhaal: jong
en oud, kortgeschoold
vs middengeschoold vs
hooggeschoold?

De ESF-oproep
rond activeren van
inactieven. Eindelijk
sociaal durven
investeren in uiterst
kwetsbare mensen.
Want er is geen
alternatief.

Blijvend overtuigen,
zowel naar eigen
achterban, als naar
beleidsmakers dat
samenwerken en
‘praten met’ meer
succeskansen creëert
dan concurrentie en
‘praten over’.

Een record aantal
bedrijven die als
inclusieve onderneming
uit de kast komen voor
de werkervaringskansen
die ze aanbieden.
Hopelijk halen we er
2500!

Goede concepten
van activeren en
werkplekleren worden
soms kapot gemaakt
door administratieve
regelneverij die ons
verder weg voert van
de onderschreven
gemeenschappelijk
erkende doelstelling

De literaire aanraders van 2019. Door Jan Bal:
• The Purpose Economy,  How Your Desire for Impact, Personal Growth
and Community Is Changing the World.
Auteur: Aaron Hurst
• Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u Dertig jaar marktwerking in
Nederland.
Auteur: Sander Heijne
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De vragen in beeld. En dan aan de slag. Samen.
Een beleid maakt steeds weer keuzes. Dat is haar job. En liefst vanuit een onderbouwde
overtuiging brengen haar keuzes baat bij. In 2020 wordt dat niet anders. Een vernieuwde
regeringsploeg. Een nieuwe minister. Een nieuwe gedelegeerd bestuurder bij VDAB. Waait
er een nieuwe wind? De tijd zal het leren.
De vernieuwing die in de vorige legislatuur is opgestart, heeft de kans om zich te
upgraden. Innovatie heeft nu eenmaal een aantal ontwerpen nodig om haar vernieuwing
meerwaarde te geven. Vandaag zijn er een aantal noden die komen bovendrijven:
•

De snelheid in de dienstverlening. Vandaag zijn er weinig argumenten te vinden
voor wachttijden omwille van administratieve plichtsplegingen. Automatisering
en digitalisering worden verondersteld arbeidsconsulenten en jobcoaches te
ondersteunen in hun kerntaken en informatie transparant te maken. Dit veronderstelt
dat de administratieve taken tot een minimum moeten kunnen worden herleid.

•

Veel meer dan welke organisatie welke dienstverlening aflevert, staat de kwaliteit
aan dienstverlening centraal. Voor wat hoort wat. De inspanning die mensen
met ondersteuningsmogelijkheden leveren om een stap vooruit te zetten dient
professioneel zodanig ondersteund dat er ook resultaten worden neergezet.
Resultaten willen we dan niet beperken tot het streepje trekken achter een
tewerkstelling. Veeleer gaat het om een duurzame inschakeling die ook waardig werk
(en een beter leven) oplevert.

•

Vertrouwen in partnerschappen. Mensen kunnen bij de kennismaking met elkaar niet
gratuit zeggen” vertrouw mij”. Vertrouwen groeit in de acties die met elkaar worden
ondernomen. En dit vraagt tijd. VDAB die zich als connector en dataregisseur haar rol
eigen maakt, los van haar complementaire actor functie. Partnerorganisaties die zich
in hun expertise willen bekwamen. Beiden kunnen maar investeren, wanneer er een
degelijke duurzame samenwerking wordt opgezet .

Deze bekommernissen zullen niet meteen geklaard zijn. Er zullen incidenten en cours de
route zijn. Zeker. Maar de openheid om ze te delen en ermee aan de slag te gaan zijn de
allereerste voorwaarden om te kunnen groeien met elkaar. Dat veronderstelt geen boeteen penaliseringscultuur, maar een respect voor de geleverde inspanningen met focus op
verbetering in de resultaten. Oplossingsgericht opnieuw met elkaar aan de slag gaan en
de toekomst gericht bijsturen. En avant 2020
Bert Boone
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Opleidingsprogramma (VTO)
de werkplekarchitecten 2020

Data

Docent

Verdiepingstraject Taalcoaching op de werkvloer

23.01 en 06.02.2020

Annelies Houben

Inclusief Jobdesign en Jobcarving

11.02 en 18.02.2020

Eva Ernst

Intervisie Job- en taalcoaching: ‘Goesting in taal’

11.02.2020

Sofie Begine

Digitale media toegepast op Nederlands op de werkvloer - Blend- 20.02.2020
ed leren met je werkzoekende
KWINT/KWalificerende INTake
03.03 en 10.03.2020

Saar Deroo

Sociale Wetgeving Actueel

26.03.2020

Basisvorming Taalcoaching op de werkvloer

02.04 en 23.04.2020

Deborah Callebert - Daisy
Vander Auwera
Saar Deroo

De jobcoach krachtig in zijn/haar rol als Jobpartner voor Werkgevers – Krachtgericht werken als sleutel
Activerend Coachen - Bewegen naar werk

23.04 en 30.04.2020

Medewerkers als Change Agent – de sleutel tot een wendbare
onderneming
Verdiepingstraject Taalcoaching op de werkvloer

02.06 en 11.06.2020

12.05 en 19.05.2020

24.09 en 08.10.2020

Inez De Jong

Veronique Debeys Jeroen Bels
Inez De Jong
Veronique Debeys Jeroen Bels
Annelies Houben
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