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VERSNELLEN,
VERBREDEN,
VERDIEPEN…

— Bert Boone | Dagelijks bestuurder

— Fons Leroy | Gedelegeerd Bestuurder VDAB

Iedereen heeft er de mond vol van: “eenieder heeft talent en we hebben ELK talent nodig”.
Het statement is door zijn veelvuldig gebruik geen statement meer. De krapte op de arbeidsmarkt
en de lage werkloosheid doen hun duit in het zakje om het positieve aureool nog meer glans te
geven. Maar telkens wanneer het erop aan komt om ELK talent te ontginnen en kansen te geven,
merken we dat het instrumentarium en het werkkader nog niet volledig afgestemd geraakt.

N

atuurlijk nodigt een ‘jaarverslag’ uit om terug te blikken… maar toch
blik ik liever naar de toekomst. Aan de ene kant omdat onze arbeidsmarkt voor gigantische uitdagingen staat: de vergrijzing, de demografische shift, de gunstige economische wind die vacaturenrecords ‘produceert’, de toenemende ‘skills’-gap, … tendensen van het voorbije jaar die
zich morgen nog hardnekkiger zullen manifesteren… Aan de andere kant
omdat ingevolge de zesde staatshervorming en recente VDAB-beslissingen een resem nieuwe instrumenten en maatregelen in 2018 in voege
treden om op de geschetste uitdagingen nog krachtdadiger te kunnen inspelen. Ik wil hier vooral wijzen op het Versnellingsplan dat op vraag van
minister Muyters door de VDAB Raad van Bestuur eind 2017 werd goedgekeurd en waarvoor we echt rekenen op de medewerking van de Werkplekarchitecten.

W
te weinig deel uitmaken van onze klassieke ‘werkzoekenden-portefeuille’
zoals personen die gerechtigd zijn op een ZIV-uitkering, leefloners, herintreders, personen met specifieke re-integratieproblemen zoals verkeersslachtoffers en verborgen werkzoekenden-in-armoede, … Die verbreding
noodzaakt ook een verdieping van het activeringsbeleid. Willen we deze
groepen een opstap bieden naar een job, dan is er een bijzondere, diepere
expertise nodig die we als VDAB zelf niet volledig bezitten maar waarbij
we een beroep doen op de diversiteit van partners uit ons rijk ecosysteem.

Met dit Versnellingsplan willen we op de kortst mogelijke tijd de ganse
en nog steeds omvangrijke groep van langdurig werkzoekenden screenen, hun inzetbaarheid inschatten, hun traject bepalen en hen op maat
doorverwijzen naar het juiste dienstenaanbod van begeleiding, bemiddeling, opleiding en werkplekleren. Het is immers nu of nooit om deze
werkzoekenden, gelet op de structurele kraptes op de arbeidsmarkt, een
kans op re-integratie te bieden. Maar dit zal enkel lukken indien we de
nodige snelheid aan de dag leggen om in te spelen op economische polsslag. ‘Versnellen’ kan evenwel niet zonder ook te ‘verbreden’. Willen we
de werkzaamheidsdoelstellingen tegen 2020 bereiken dan moeten we
onze activeringsstrategie verder verruimen naar groepen die nog geen of
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Alle voorwaarden zijn aanwezig om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren… niet louter op papier… maar ook en vooral in de praktijk. Dit vraagt
sterke allianties tussen VDAB, de Werkplekarchitecten, sectoren én bedrijven die samen inzetten op competentiegericht matchen waarbij werkplekleren meer dan ooit de brug vormt tussen werkzoekenden en bedrijven.
Ik wens jullie een uitdagend en succesvol 2018 toe!
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Versnellen, verdiepen,
verbreden …

Exporuimte voor
elk talent

Werkinleving voor
jongeren

Werkervaring |
Competentieversterkende acties

Bijzondere
ondersteuningsnoden

Loopbaanondersteuning

HR-ondersteuning

Campagne inclusieve
onderneming 2018

Hoe maakt u uw maatschappelijke meerwaarde
concreet en aantoonbaar?

De ontdekking van
de sectorfondsen

Waarom je impact
je wakker houdt

Europese projecten

Innovatieproject
‘Inplacement’

7 tips voor een duurzaam
partnerschap met VDAB

De daadkracht in 2018

hadden voor verlenging zijn jammer genoeg omzeggens
niet gebruikt. De onvoorspelbaarheid voor organisaties
en aldus het uitblijven van investeren en vernieuwen
dreigt het gevolg te zijn.

e zijn inmiddels ook al vier jaar aan het hervormen.
Het lijkt wel of de steeds weerkerende hervormingen
organisaties met beperkingen hebben gecreëerd, waardoor
deze dienstverleners dezelfde anomalieën in de werking ervaren als hun beoogde doelgroepen, kwetsbare mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik zet het even op een rij,
met het oog op oplossingen:

IS ER HOOP?

Ja, er is hoop. Wanneer we naar de ontwerpen rond arbeidszorg kijken, dan merken we daar erkenningsperiodes van vier
tot vijf jaar. Een merkwaardige en herkenbare duurtijd die de
inbreng van de welzijnssector verraadt. Ten goede. We dienen meer van deze duurtijden in onze tenders ingeschreven
te krijgen.

WERKPLEKLEREN IS DE MAX. Eindelijk. Werkplek-

architecten mogen nu met fierheid zeggen dat ze – weliswaar in de onwettigheid 26 jaar geleden – het werkplekleren
constant in de praktijk hebben gezet samen met welwillende
werkgevers, terwijl de sociale partners samen met het beleid
nog de regels voor ‘werkvloerstages’ bedisselden. Werkplekleren is er nu en het heeft beleidsmatig een stevig draagvlak. Nu nog de aantallen beschikbare werkvloeren omhoog
krijgen, zodat ELK talent zijn kans krijgt.

Ja, er is hoop. Want samenwerken, op maat van de sectorclusters, staat op de rails. Sectoren zijn een prima tussenniveau dat de bemiddelaars helpt om zich de sectorale gevoeligheden en de sectorale trends eigen te maken en op
maat de juiste coaching aan te bieden.

DE HERVORMER HEEFT SNEL, CONSEQUENT EN
HARD TOEGESLAGEN. In een minimum van tijd werden

Ja er is hoop. Want de zinvolle en tot nu toe niet hervormde
job- en taalcoaching voor de pas aangeworven medewerkers
heeft veel troeven in huis. Enkel nog niet de juiste ondersteuningsbudgetten. Maar het instrument is verbreedbaar als
een permanente kans om medewerkers en hun werkplekomgeving, die het samen nodig hebben, de juiste ondersteuning
op maat te geven ter consolidering van pas gecreëerde jobs
om ze duurzaam te maken, ten goede van het bedrijf, de betrokken medewerker en zijn werkplek. Want duurzaamheid
wordt op de werkplek gecreëerd.

subsidiestelsels afgebouwd:
		 het instrumentarium blijft evenwel nog onvolkomen
voor ELK talent.
		 Sterpunt deed vorig jaar een verkennend onderzoek en
stelde vast dat een aanzienlijk percentage (doet het er
toe of het 15 of 25% is?) niet op de werkvloer geraakt.
Voorlopig is er echter geen oor naar simulatievloeren of
een oriënterende werkbegeleiding die mensen niet onder druk zet, maar met hen de kansen ontvouwt naar de
arbeidsmarkt.

Ja, er is hoop. Op voorwaarde dat het samenwerkingscontract opnieuw mag winnen van de dominantie van de
competitie. Werken als partnerschap in plaats van
een klant-leveranciersrelatie verhoogt de loyauteit, stimuleert om het beste voor elkaar boven te
halen. Dit partnerschap is vooral nodig tussen de
werkzoekenden / bedrijven en het professionele
netwerk dat ten dienste staat van hen. Vandaag
primeert nog te vaak het eigen organisatiebelang, maar de weg naar netwerking en volle eigenaarschap is
definitief ingezet.

		 de te korte duurtijd van de diverse tenderoproepen
hebben de organisaties gedestabiliseerd. De tenders scherpen voornamelijk het concurrentievermogen aan en kortwieken telkens opnieuw de
samenwerkingszin van bij de bron. Enkele tendercriteria leggen gewoonweg bommen onder
elke rechtgeaarde zin voor samenwerking. De
te beperkte duurtijd, erkend door de meeste experts, is een bron van destabilisering in plaats
van kwaliteitsverbeterende facilitering.
De mogelijkheid die tenderoproepen

l @wparchitecten

www.dewerkplekarchitecten.be
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WERKINLEVING
VOOR JONGEREN
WERKPLEKARCHITECTEN VERSTERKEN
JONGEREN RICHTING WERK

W

erken met jongeren, daar zijn heel wat Werkplekarchitecten bedreven in. Via concrete acties binnen een grote diversiteit aan projecten
gaan ze samen met jongeren aan de slag. Samen, want dat typeert hen. Op
maat van jongeren, aansluitend bij hun leefwereld, bieden ze ontplooiingskansen op maat.

wikkelen. Zij wisselen af tussen lesdagen op school en begeleide werkervaring in een ondersteunende werkomgeving. Ook de begeleiders op de
werkvloer worden versterkt in het begeleiden van deze jongeren. Of de
voortrajecten, waarin met niet-arbeidsmarktrijpe jongeren gewerkt wordt
aan de basisattitude en vaardigheden, motivatie en keuzebekwaamheid.
Via vorming en begeleiding worden ze voorbereid op arbeidsdeelname
en worden hun mogelijkheden versterkt. Zo vergroten zij hun kansen
op een kwalificatie en zijn ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt. In de
Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten kunnen maatschappelijk kwetsbare
jongeren, die kampen met complexe problemen, binnen een veilig kader
werken aan hun persoonlijke doelstellingen. Dit als voorbereidend traject
in de richting van een voortraject, brugproject of arbeidsdeelname.

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

EXPORUIMTE VOOR ELK TALENT

EN WAT VINDEN JONGEREN OVER
HUN DEELNAME AAN HET PROJECT
‘JONGEREN OP-STAP’

Binnen WerkInleving voor Jongeren (WIJ!) bieden Werkplekarchitecten
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.

Ze doen dit onder meer in het kader van duaal leren, waar jongeren algemene en beroepsgerichte vorming combineren met leren op de werkplek
en Werkplekarchitecten hun alternatieve trajecten aanbieden.

Een aantal Werkplekarchitecten gaat ook aan de slag met NEET-jongeren,
waar ze aangepaste methodieken inzetten waarin zij zich de afgelopen
jaren hebben bekwaamd.

Er zijn brugprojecten, voor jongeren die wel arbeidsmarktrijp zijn, maar
hun arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden nog verder moeten ont-

Intensieve begeleiding en aangepaste activiteiten resulteren in een verhoging van hun zelfredzaamheid en functioneren.

COACH MARIEKE
OVER WERKEN
MET JONGEREN

Onze aanpak is dan ook gebaseerd op het concept van het waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry), waarbij we deelnemers laten focussen op hun eigen talenten om te ontdekken
wat hun droomjob is. Deze aanpak stimuleert
de motivatie van de jongeren. Zo had Stefanie,
één van de jongeren, geen idee welke job bij
haar paste. Afgelopen week hebben we haar
ingeschreven voor de opleiding ‘management
assistent’ en ze was door het dolle heen. “Nu
weet ik eindelijk wat ik wil en kan ik verder met
mijn leven”, zei ze enthousiast.

– Marieke Buyse | coach bij Werkplekarchitect
BLM vzw
In het project ‘Jongeren Op-Stap’ trachten wij
met hen een passende job te vinden.
Wat ik geleerd heb, is dat negatieve feedback
of het gebrek aan feedback bij een sollicitatie
resulteert in onzekerheid en demotivatie. Vaak
in combinatie met een ongezonde levensstijl of
slecht slaapritme, zorgt dit voor een neerwaartse spiraal bij de jongeren.

De combinatie van werken aan randvoorwaarden en talentgericht werken, zorgt voor gemotiveerde jongeren. Dat is de eerste grote stap
richting een duurzame tewerkstelling.
Als deze randvoorwaarden verbeterd zijn, merk
ik dat bij de jongeren hun motivatie terug de
hoogte in schiet.

4

Info project Jongeren Op-stap: www.blmgenk.be/
begeleiding/jongeren-op-stap

WERKINLEVING VOOR
JONGEREN (WIJ!)
2 GETUIGENISSEN
M: “Ik ben bij Groep INTRO terecht

“Op een schaal van 0 tot 10 had
ik mezelf qua motivatie enkele
maanden geleden een 0 gegeven. Ondertussen sta ik al op 5,
dat is voor mij een hele stap!”

“Door mijn nieuwe cv en aangepaste motivatiebrief word
ik veel vaker gebeld om op
sollicitatiegesprek te gaan.”

“Sommige deelnemers zouden
dit project meer moeten waarderen want ze beseffen niet wat
voor kans ze krijgen.”

“De groepsopdrachten waren
confronterend voor mij. Ik heb
hierdoor ontdekt dat ik niet zo
goed samenwerk in groep en
dus ook liever zelfstandig werk
in mijn nieuwe job.”

Binnen IBAL (intensieve begeleiding alternerend leren) worden jongeren
begeleid in hun zoektocht naar werk en worden jongeren en werkgevers
ondersteund op de werkvloer.

Werkplekarchitecten gaan binnen
uiteenlopende beleidskaders en projecten
aan de slag met jongeren. Vaak in samenwerking met diverse partners uit uiteenlopende
domeinen, zoals scholen, ouders, organisaties,
bedrijven en overheden.

Deze vaststelling heeft mij als coach zeker beïnvloed. Mijn doel is om eerst op een efficiënte
manier op deze randvoorwaarden te werken.

actiedomeinen

“Jongeren op stap geeft opnieuw structuur aan mijn dag.
Het zorgt ervoor dat ik ook
’s avonds terug op tijd in mijn
bed kruip.”

“Ik heb meer leren focussen
op mijn talenten waardoor ik
beseft heb dat ik in de foute
sector naar werk aan het
zoeken was.”

SUCCESVERHALEN VAN JONGEREN BINNEN
ESF-PROJECT ‘VLUCHTELINGEN EN WERK’
Mijn naam is HASSAN . Ik ben 21
jaar en kom uit Syrië. Ik woon nu
samen met mijn broer al 1,5 jaar in
Antwerpen. Mijn familie woont nog in Syrië.
Vorig jaar sprak ik nog geen Nederlands, maar
enkel Arabisch.
Via mijn begeleider bij
Groep Intro heb ik een
stage gevonden bij Charif Bakkerij te Merksem.
Daarna heb ik een tweede stage gedaan bij Ellis
Burger. Daar werk ik nu
met een contract van onbepaalde duur. Ik ga
ook nog naar school om verder Nederlands te
studeren.
Groep Intro en Ellis Burger hebben mij de kans
gegeven om zo veel mogelijk Nederlands te oefenen op de werkvloer.

Mijn naam is IBRAHIM en ik ben 21
jaar. Ik kom uit Syrië. Ik woon nu 1,5
jaar in Antwerpen. Vorig jaar sprak
ik nog geen Nederlands, maar enkel Arabisch.
Mijn familie woont nog in Syrië.
Door mijn jarenlange
werkervaring als kleermaker in Syrië ben ik
via Groep Intro terecht
gekomen bij Dries van
Noten, waar ik kon werken als retoucheur en
magazijnarbeider.
Groep Intro en Dries van Noten hebben mij de
kans gegeven om zo veel mogelijk Nederlands
te oefenen op de werkvloer.
Project met Werkplekarchitect Groep INTRO,
Werkplekarchitect Levanto, OCMW Antwerpen
en RiseSmart.
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gekomen via de VDAB. Toen ik van
VDAB hoorde dat ik naar Groep INTRO moest gaan, zat ik met een vervelend gevoel: je moest in groep gaan met andere jonge
mensen en ook had ik schrik dat ik lang daar
naartoe zou moeten gaan en geen werk zou
vinden. Maar nu voel ik mij super goed!!!
Ik ben heel gemotiveerd geraakt doordat ik
veel meer wist hoe ik het moest aanpakken,
wat je moet zeggen enzovoort. Ik heb heel veel
geleerd! Ik ben meer zelfzeker geworden om te
gaan solliciteren, ik ben altijd gekomen naar de
gesprekken en de groepsmomenten. Ik weet wat
mijn zwakke en positieve eigenschappen zijn,
hoe je een telefonisch gesprek moet voeren,…
Je leert zoveel!
Mijn coach is heel behulpzaam, ze helpt je met
alles waar je vast zit. Je moest het maar vragen
en ze stond er! Ook een heel vertrouwend persoon, je kan het met haar over alles hebben. Het
voelt goed als er iemand voor je klaar staat!
Groep INTRO heeft heel veel voor mij betekend. Ik
kwam van niets: heb geen diploma en mijn droomjob is kinderopvang … Ik had mijn moed al laten
vallen … maar toch ben ik blijven doorzetten.
Door mijn coach die mij geholpen heeft voor
een stageplaats te vinden had ik 1 maand stage
in een kinderdagverblijf. Ik was zo in de wolken
en nu werk ik via een IBO contract voltijds in
een kinderdagverblijf en daar ben ik mijn coach
zo ontzettend dankbaar voor!!!
Ik zou de mensen het alleszins aanraden om
een WIJ-project te doen. Ten eerste thuis zitten
is geen optie, en ten tweede ik ben zo opengebloeid en mijn coach heeft me zooo goed geholpen! Moest ik deze weg niet genomen hebben
zat ik nog steeds thuis ...”
P: “Zoals elke werkzoekende was

ik ook altijd actief op zoek naar een
job die past bij mij. Dankzij de infosessies van Groep Intro heb ik geleerd hoe ik
moet voorkomen bij een sollicitatie en wat ik
juist moet zeggen. Melissa heeft mij ook geholpen met het verbeteren van mijn CV. Dat had
ook een grote invloed op de reacties van mijn
sollicitaties. Ik merkte dat ik meer telefoontjes
kreeg van werkgevers.
Groep Intro heeft me ook geholpen met het
zoeken van jobs, maar ik deed natuurlijk zelf ook
moeite. Hoe? Ik ging Job-Hunten. Ik bezocht
thuis websites waar ik online kan solliciteren, ik
printte mijn CV af en gaf ze af aan bedrijven,...
Het is belangrijk dat je durft te solliciteren en
wees ook niet te onzeker of je het kan.”
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samenwerken. De appreciatie om haar warme gedreven inzet helpt mee om
vooroordelen te ontkrachten.

INTENSIEF WERKPLEKLEREN
IN DE PRAKTIJK: 2 GETUIGENISSEN

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

WERKERVARING | COMPETENTIEVERSTERKENDE ACTIES
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it actiedomein bestrijkt een heel scala aan acties uitgevoerd door de
Werkplekarchitecten.

en trajectbegeleidingen op maat. Dit kan gaan van vaktechnische opleidingen,
generieke vormingen, sociale vaardigheidstrainingen, tot trajectbegeleiding.

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. Werkplekarchitecten begeleiden deze
werkzoekenden naar een reguliere job door een eerste werkervaring via
de verschillende vormen van werkplekleren en allerlei competentieversterkende acties en trajectbegeleiding aan te bieden. Intensief werkplekleren
is een grote maatregel in Vlaanderen waarop we focussen in deze krant.

Rode draad doorheen tal van projecten, dienstverleningen en acties is dat
de Werkplekarchitecten deelnemers versterken in hun algemene competenties, (arbeids) attitude en sociale vaardigheden. Zij focussen daarbij op
21e eeuwse vaardigheden die vandaag de dag nodig zijn om een job te
vinden, om efficiënt te functioneren in een specifiek beroep en om hun
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen.

vreemd omdat het zo anders is dan de stage die ik deed in een andere instelling. Hier doen we alles meer samen met de bewoners, zoals bijvoorbeeld beleg
kiezen en boterhammen smeren. Op mijn stageplaats kwam alles gesmeerd en
belegd uit de keuken. Nu ben ik al helemaal ingewerkt. Het is leerzaam om te
ervaren dat het ook anders kan, met en tussen de mensen.

Trajectbegeleiding helpt werkzoekenden om aansluiting te vinden bij de
arbeidsmarkt om zo hun kans op duurzame tewerkstelling te verhogen.
Door individuele begeleiding op maat volgt de werkzoekende een persoonlijk stappenplan op weg naar een geschikte job.

Ik voel me ook zeer goed tussen de bewoners, ze waarderen me. We lachen en
praten veel samen, ze zeggen me ook uitdrukkelijk dat ze mij graag hebben en
vragen er ook naar of ik morgen terug kom. Die appreciatie doet deugd.

Werkplekarchitecten bieden dit aan binnen uiteenlopende kaders: open
opleidingsaanbod, opdrachten in het kader van openbare aanbestedingen
in opdracht van arbeidsmarktregisseur VDAB of andere uitbestedende
overheid die voor de opdracht een beroep doet op partners met aantoonbare expertise, in het kader van ESF-oproepen of binnen een structureel
door de overheid gefinancierd kader.

Er was bij aanvang maar één bewoonster nors en afkerig, maar die blijkt zo te
zijn tegen iedere nieuwe medewerker. Maar ondertussen is ze ook al heel vriendelijk. Leuk toch die goeie band met de bewoners en zeker ook met de collega’s.”

INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Binnen de Tender Intensief Werkplekleren (TIW) worden sinds 2016 prioritair langdurig werkzoekenden, met een overbrugbare afstand tot de
arbeidsmarkt, begeleid en bemiddeld naar een duurzame tewerkstelling
in het NEC (normaal economisch circuit) via de verschillende instrumenten van werkplekleren (IBO, instapstage, opleidingsstage, Beroepsverkennende stage,…). Arbeidsmarktregisseur VDAB besteedde deze begeleidings- en bemiddelingsopdracht via een openbare aanbesteding uit aan
deskundige partners. De externe partners van VDAB staan ook in voor jobhunting, attitude- en sollicitatietraining, empowerment, begeleiding bij
werkplekleren, jobcoaching en nazorg.
In totaal staan
21 Werkplekarchitecten, actief
binnen één of meerdere regio’s,
in voor zo’n

60%

van de 6000 trajecten in 2017.

Het is zelfs voor onze bewoners verrijkend. De diversiteit waarvan ze in het
journaal en de krant vooral negatieve aspecten horen of zien, ervaren ze hier
positief. Onze verschillende medewerkers met een migratieachtergrond, zoals
Makoya, zijn bekommerd, behulpzaam en leven zich in, in hun situatie. Ook
zij geloven zo steeds meer in een warme multiculturele samenleving, in een
hoopvolle toekomst voor ons allen.”

“BIJ ONS IN HUIS,
PARELS VAN HOOP
OP EEN WARME
MULTICULTURELE
SAMENLEVING”

Team ‘De Ransuil’ — WZC Sint-Jozef te Kortrijk • Begeleiding door Werkplekarchitect Groep INTRO

MAKOYA: “Deze werkervaring boeit me enorm, in het begin was het wat

ILSE: “Ik mag als afdelingshoofd in naam van mijn team zeker ook zeggen dat

wij ook heel enthousiast zijn. Het is eveneens voor ons verrijkend dat Makoya,
die van Afrikaanse origine is en uitstekend geïntegreerd is, werkt in een intensief project werkplekleren. Wij leren steeds meer met een multicultureel team

METAALMATCH, FORMULE VOOR
DUURZAME TEWERKSTELLING

65%

Maak kennis met MetaalMatch, het opleidingsproject van sectorfonds metaal TOFAM Oost-Vlaanderen voor werkzoekenden i.s.m. VDAB en Werkplekarchitect Compaan. Het traject omvat opleiding en begeleiding naar een
job in de sector metaal en technologie.

van de regionale percelen
werd gegund aan partnerschappen van Werkplekarchitecten.

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

BIJZONDERE ONDERSTEUNINGSNODEN

VAN STAGE NAAR VASTE TEWERKSTELLING

In 2016 werden 2500 werkzoekenden begeleid, in 2017 ging het om 6000
vooropgestelde trajecten. Het beleid had de kans om deze opdracht twee
keer met een jaar te verlengen, maar koos ervoor dit niet te doen. Vanaf 1
januari 2018 werd ze geïntegreerd in een nieuwe opdracht, de TWE-tender
(Tijdelijke Werkervaring voor werkzoekenden). Binnen deze opdracht zullen werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden
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 door VDAB toegeleide deelnemers
binnen een reële arbeidsmarktomgeving (tijdelijke werkervaring), met
het oog op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en doorstroom naar het NEC. 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.

– PETER BUYSSE, AD INTERIM BEDRIJFSVERANTWOORDELIJKE BIJ PENTAS

“Na 10 weken intensieve opleiding via MetaalMatch doorliep Taha een succesvolle stage van 6 weken bij ons op de werkvloer. Aansluitend, en mede door
de positieve evaluatie en inzet van Taha, besliste PentaS de beroepsopleiding
verder te zetten op de werkvloer via een IBO-contract van 6 maanden. De administratie werd door arbeidsconsulent Miguel ondersteund en opgevolgd, echt teamwerk bij
Compaan. De expertise en ondersteuning vanuit Compaan was voor mij een nieuwe en welkome kennismaking. Ik kon een goed opgeleide en gemotiveerde werknemer
via stage inzetten en zelfs aanwerven nadien.” Kortom, een groot succes, want
we konden Taha een mooi voorstel doen: een vaste betrekking in ons bedrijf.

KANS OM WERKZOEKENDEN ‘ON THE JOB’ OP TE LEIDEN
EN TE EVALUEREN
“In 6 weken tijd kon ik de juiste inschatting maken, ‘welk vlees ik in de kuip had’… Zoals
elke werkgever ben ik op zoek naar stipte en correcte medewerkers met een goede werkattitude, werkgoesting, inzetbaar op verschillende opdrachten en met zin voor kwaliteit en
veiligheid. Het project en samenwerking met arbeidsconsulent Vé vanuit MetaalMatch geeft
mij de kans om werkzoekenden ‘on the job’ op te leiden en te evalueren. Daarbij ontvang ik
van het sectorfonds van de arbeiders in de metaalsector TOFAM Oost-Vlaanderen nog eens
een premie erbovenop!”

Eind 2017 ging VDAB over tot de gunning van 9 van de 15 percelen in het
kader van de tender TWE. In totaal werden 5 percelen gegund aan Werkplekarchitecten. De overige 6 percelen zal VDAB in 2018 opnieuw in de
markt zetten.)
COMPETENTIEVERSTERKENDE ACTIES EN TRAJECTBEGELEIDING

VÉ NOPPE, ARBEIDSCONSULENT METAALMATCH – WERKPLEKARCHITECT COMPAAN

De Werkplekarchitecten ondersteunen werkzoekenden en werknemers bij
het versterken van generieke en vaktechnische competenties. Ze doen dit
door het aanbieden van een breed scala aan competentieversterkende acties

“De cijfers liegen er niet om: MetaalMatch heeft een slaagpercentage van 70%
tewerkstelling of verdere opleiding. De combinatie opleiding & stage en de
individuele beroepsopleiding gevolgd door een vast contract bleek voor Taha
de ideale formule voor een duurzame tewerkstelling.”
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(ARBEIDSBEPERKING / CHRONISCHE ZIEKTE)

VERNIEUWDE GOB-WERKING ROND PERSONEN
MET EEN ARBEIDSBEPERKING

I

n de loop van 2017 is er in het landschap van
arbeidsinschakeling van personen met een
arbeidsbeperking heel wat gebeurd om de
dienstverlening ingebed te krijgen binnen de
vernieuwde beleidsinzichten. Een merendeel
van de GOB’s (Gespecialiseerde Centra voor
Opleiding en Bemiddeling) waren reeds lid van
Sterpunt Inclusief Ondernemen. Met de verruiming van een aantal organisaties die deze
gespecialiseerde ondersteuningsnood zullen
aanbieden (met verruimde beleidsmiddelen)

neemt Sterpunt Inclusief Ondernemen de fakkel van Fegob (Federatie GOB’s) over.
Met deze vernieuwde samenstelling en bundeling
van krachten zal Sterpunt Inclusief Ondernemen
de reeds geleverde bijdragen van Fegob voortzetten in sterke samenwerking met GTB en VDAB.
De GOB’s staan voor het duurzaam aan het
werk helpen én houden van personen met een
arbeidsbeperking en chronische ziekte. GOB’s
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ondersteunen daarom zowel werkzoekenden,
werknemers, werkgevers als schoolverlaters.
Werplekleren is de methodiek. Ze zoeken hierbij steeds naar de juiste match tussen de talenten en competenties van de werkzoekende/
werknemer en de noden van de werkgever. Het
uitgangspunt is steeds dat mensen hun plaats
vinden in het arbeidsleven dankzij hun talent en
het ontwikkelen ervan. Wat je aandacht geeft,
groeit!

actiedomeinen
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S P E CI F I E K E P RO J E CT E N G O B ’ S

RE-INTEGRATIE NA LANGDURIGE ZIEKTE.
DE JUISTE BEGELEIDING MAAKT HÉT VERSCHIL!

Sinds 2012 begeleidden de GOB’s al méér dan 1600 langdurig zieken – het merendeel zonder arbeidscontract – terug naar werk.
Méér dan de helft hiervan is opnieuw aan de slag. Dit doen ze als
gespecialiseerde partner van VDAB en GTB.
Om het belang van een goed begeleid re-integratietraject en de
aanpak van de GOB’s te illustreren, lanceerde FeGOB en zijn leden
op 16 oktober 2017 een online campagne met een opeenvolging
van getuigenissen. 5 dagen na elkaar brachten we telkens het
verhaal van een werkzoekende of werknemer die na langdurige,
chronische ziekte terug naar (het) werk begeleid werd.
Essentieel voor het slagen van een re-integratieproces is de kennis van de concrete gevolgen van een beperking of chronische
ziekte op het functioneren op de werkplek. Die zijn immers in elke
situatie anders. Kennis van de diverse hulpmiddelen en mogelijke
aanpassingen aan de werkpost, het aanbevelen van aanpassingen
in taakinhoud of werkregime, kennis van de financiële ondersteuningsmogelijkheden, maar ook het betrekken van een netwerk van
relevante actoren in het werk-, zorg- , welzijn- en thuismilieu, zijn
belangrijk voor een geslaagd re-integratietraject. De focus van de
GOB’s ligt hierbij steeds op intrinsieke talenten en op wat iemand
wél nog kan. Dit bevordert immers de terugkeer naar het werk.

actiedomeinen

KOM OP VOOR WERK BIJ KANKER

RENTREE – WERKEN NA KANKER

Steeds meer werknemers worden zelf of als mantelzorger met kanker
geconfronteerd. Wat is de impact hiervan op de werkvloer? Hoe ga je
daar als werkgever mee om? Wat is haalbaar in de onderneming? Wat
sluit aan bij de bedrijfscultuur? Om bedrijven hierbij te ondersteunen
lanceerden FeGOB en Kom op tegen Kanker in 2017 een advies- en trainingsaanbod voor werkgevers. Tijdens een adviestraject ondersteunen
de GOB’s werkgevers bij het uitwerken en invoeren van een HR-beleid
dat aandacht heeft voor kanker op de werkvloer. De consultants begeleiden hen bij het afstemmen van het huidige HR-beleid en de concrete
noden van de medewerkers die geconfronteerd worden met kanker op
elkaar. Ze zetten mee het proces uit en ondersteunen de werkgever bij
het uitvoeren ervan. Deze service is kosteloos dankzij de tussenkomst
van Kom op tegen Kanker. De training omvat twee modules van telkens
een halve dag rond volgende topics:
		 Wat is kanker en welke impact heeft kanker op een werknemer? Hoe
gaat een werkgever daar best mee om?

Rentree startte in West-Vlaanderen als een pilootproject
van Werkplekarchitect Jobcentrum met de financiële steun
van Kom op tegen Kanker en CM West-Vlaanderen. Omwille
van het succes in die regio kon dit project sinds september
2017 met de financiële steun van Kom op tegen Kanker in heel Vlaanderen aangeboden worden. Deelnemers kunnen hiervoor terecht bij 10
GOB’s in Vlaanderen.

		Hoe zit het wetgevend kader rond re-integratie in elkaar? De trainer informeert de deelnemers over het re-integratietraject (op beleidsniveau en individueel niveau) en geeft concrete handvaten om
er mee aan de slag te gaan.
Bedrijven kunnen inschrijven op het open aanbod of kunnen een bedrijfsinterne training organiseren.

EXPORUIMTE VOOR ELK TALENT

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

LOOPBAANONDERSTEUNING

Zowel werknemers die na een kankerbehandeling terug aan het werk
willen als zij die tijdens een behandeling willen blijven werken krijgen gratis begeleiding en advies. Ook mensen die tijdens hun ziekte werkzoekend werden, kunnen bij de Rentree-coaches terecht. Het vertrekpunt
is een empowerende, informerende en (emotioneel) ondersteunende
benadering van de deelnemer. De rol van de werkgever, incl. de direct
leidinggevende en collega’s, is erg belangrijk in het proces van werkhervatting. Afhankelijk van de nood en wensen van de werknemer wordt de
werknemer gecoacht om dit zelf of samen met de coach te doen. Ook het
omringende netwerk van de deelnemers wordt waar nodig betrokken
in dit proces.

(LOOPBAAN- EN
DOORSTROOMBEGELEIDING)
LOOPBAANONDERSTEUNING |
LOOPBAANBEGELEIDING

Ariane Gheysen, in 2017 stafmedewerker bij FeGOB

De GOB’s Jobcentrum, De Ploeg, Job-link, De Winning Opleiding en Begeleiding en

WAT IS HET?

  De Poort zijn vanaf 1 januari 2018 gefusioneerd tot een nieuwe organisatie Emino.

W
DUURZAME TEWERKSTELLING NA WERKPLEKLEREN

DE EERSTE DOVE
WINKELBEDIENDE
De 23-jarige TESSA is een pionier bij COLRUYT .
Ze is het eerste, dove meisje dat in een winkel
staat. Niet als rekkenvuller of achter de schermen, maar in een prominente rol aan de kassa
en tussen de klanten. Zelf lijkt ze het de normaalste zaak van de wereld te vinden. “Ik krijg
dezelfde behandeling als de rest en ik doe exact
hetzelfde werk. Maar dat is natuurlijk alleen mogelijk dankzij fantastische collega’s die rekening
met mij willen houden.”
INFOSESSIE VOOR DE COLLEGA’S

Omdat Tessa een beperking heeft, komt ze via
haar starterscontract (GIBO) in aanmerking voor
extra begeleiding. Eén keer per maand komt
Mieke Dhont van Divergent (voorheen UCBO)
op bezoek. Mieke heeft intussen al meer dan 15
jaar ervaring met doven op de werkvloer. Ze organiseerde een infosessie voor de collega’s van
Tessa, over hoe je best met doven en slechthorenden communiceert. Ze ging ook op zoek naar
een aangepaste bieper, die Tessa op de hoogte
houdt van boodschappen uit het omroepsysteem van de winkel. “Met een beetje hulp en
veel positieve energie, lukt alles,” zegt Tessa.

ENTHOUSIASME OPENT DEUREN

Tessa studeerde kantoor, een keuze die ze niet
wou laten bepalen door haar doofheid. “Ik heb
op school het traject gevolgd dat ik het meest
interessant vond. Ik geloof in mezelf en ik weet
van aanpakken. Dat soort enthousiasme kan veel
deuren openen,” zegt Tessa. Ze werkte eerder
al in een winkel, maar die eerste job was geen
succes. De keten waar ze voor werkte, investeerde weinig in haar personeel en trok een minder
vriendelijk publiek aan. Er was geen ruimte voor
opleiding en het lukte niet aan de kassa.

TWEE MEDEWERKERS MET
KANKER IN MIJN BEDRIJF

COMMUNICATIE MET DE KLANTEN

Tessa besloot om haar kans te wagen bij Colruyt.
Ze solliciteerde online en geraakte in haar eentje
door de eerste selectieronde. Daarna volgde een
afspraak met Frank Willockx, de winkelverantwoordelijke van de Colruyt-vestiging aan de Drongensesteenweg in Gent. Dit keer was er wel een
tolk Vlaamse gebarentaal bij. Frank maakte zich
aanvankelijk toch wat zorgen: Zou ze wel kunnen
communiceren met de klanten? En hoe zou de
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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/zij belangrijk vindt, wat hem/haar motiveert, … Dat resulteert uiteindelijk in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), dat aan¬geeft
welke stappen nodig zijn om de geformuleerde loopbaandoelen te bereiken.

In minder dan één jaar tijd werden we bij PILZ tweemaal geconfronteerd
met medewerkers die de diagnose kanker kregen. Dit was een zware klap,
in de eerste plaats voor de betrokken medewerker, maar ook voor het
team en de organisatie.
integratie in het team verlopen? “We wisten niet
waar we aan begonnen,” zegt hij vandaag.
GEEN SPECIALE BEHANDELING

“Met een beetje hulp
en veel positieve energie
is alles mogelijk.”

erknemers 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.
Bij loopbaanbegeleiding neemt de werkende – samen met zijn/haar loopbaancoach– zijn/haar werksituatie en loopbaan onder de loep. De coach
ondersteunt bij het nemen van loopbaankeuzes en – beslissingen. Daarna
is hij/zij in staat die loopbaan meer aan te sturen.

Bij die eerste ontmoeting met Tessa legt hij meteen al zijn bezorgdheden op tafel. Ook Tessa
uit haar bekommernissen rond bepaalde taken.
Die openheid zorgt voor de juiste start. Na afloop zijn ze allebei bereid om het een kans te
geven. “Ze volgde hetzelfde traject als de andere nieuwkomers bij Colruyt. We hebben haar
wel de kans gegeven om de opleidingen met
een persoonlijke coach te volgen, maar Tessa
krijgt liever geen speciale behandeling. Ze wil
gewoon meedoen met de rest van de groep.”
Het lukt ook prima aan de kassa en tussen de
klanten. Voor die taken schakelt Tessa de hulp
in van een CI of Cochleair Implantaat, een elektronisch hulpmiddel dat klanken, geluiden en
spraak helpt waarnemen.

Als organisatie hechten we veel belang aan het welzijn van onze werknemers. Toen de diagnose kanker viel, wilden we de betrokken medewerkers dan ook zoveel mogelijk ondersteunen. Dit bleek in de praktijk echter
niet altijd zo een evidentie.

VOORWAARDEN

Je kan bij VDAB een loopbaancheque aanvragen voor loopbaanbegeleiding bij een erkend loopbaancentrum. Algemeen gesteld moet je op het
ogenblik van je aanvraag aan 4 voorwaarden voldoen:
		 je woont in Vlaanderen of Brussel,
		 je werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige,
		 je werkte in de laatste 2 jaar minimum 1 jaar als werknemer of zelfstandige,
		 je volgde de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding.

Als werkgever wil je enerzijds de continuïteit van de dagelijkse activiteiten garanderen en anderzijds de betrokken medewerker gerust stellen en
zijn / haar bezorgdheden rond het werk weg nemen.
Ook over de communicatie naar zowel de betrokken collega als naar het
team waren er vragen: “Wanneer kunnen we contact opnemen, waarover
wil de collega informatie ontvangen, welke informatie wenst de uitgevallen medewerker te communiceren naar de collega’s” enz…

Werkenden die aan deze voorwaarden voldoen hebben recht op 2 pakketten
loopbaanbegeleiding van vier uur in een periode van 6 jaar. Een loopbaancheque is goed voor 4 uur begeleiding. Wie 4 uur begeleiding heeft gevolgd,
kan een tweede loopbaancheque bestellen. Je kan de twee cheques spreiden
over zes jaar of combineren om één langlopende begeleiding te volgen.

Om op het niveau van de organisatie een zorgzaam personeelsbeleid uit te
bouwen, laten wij ons, sedert juni 2017, bijstaan door de UGent, dienst DIVERGENT. Gedurende een zestal sessies tekenen wij samen een afsprakenkader
uit met richtlijnen voor zowel de betrokken medewerker als de leidinggevende, het team en de personeelsdienst. Het zijn acties die zullen ondernomen
worden zowel bij de uitval als bij de terugkeer van de medewerker. Een dergelijke ingrijpende gebeurtenis laten we niet meer aan het toeval over.

BEPERKTE EIGEN BIJDRAGE

Via loopbaancheques betaalt de deelnemer zelf maar een klein deel van de
loopbaanbegeleiding (40 euro per loopbaancheque). De overheid betaalt
de rest. Erg voordelig, want de reële waarde bedraagt 550 euro (excl. BTW).
De Vlaamse overheid legt dus 510 euro bij per loopbaancheque.

De begeleiding gebeurt door Werkplekarchitect Divergent.
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EXPORUIMTE VOOR ELK TALENT

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

OUTPLACEMENT

Loopbaanbegeleiding via loopbaancheques is slechts één van de manieren
waarop Werkplekarchitecten loopbaanondersteuning op maat aanbieden. Een
aantal Werkplekarchitecten biedt ook
outplacement aan.
Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen die
in opdracht van een werkgever aan
een werknemer worden verleend om
hem in staat te stellen binnen een zo
kort mogelijke termijn een nieuwe tewerkstelling te vinden of als zelfstandige te starten. Dit kan zowel op initiatief van de werkgever gebeuren als
in situaties die bij wet zijn vastgelegd.
Een aantal Werkplekarchitecten beschikt
als outplacementbureau over het Certo-label, dat een kwaliteitsgarantie biedt
aan organisaties en werknemers die op
hen een beroep doen.

“Toen de sluiting van de fabriek
werd aangekondigd, stortte
mijn wereld in. Drie weken heb
ik gehuild. Ik wist niet wat ik
anders nog kon of wilde doen,
enkel dat ik niet in de bouw
wilde werken.”

Auto’s zijn GUIDO TIESTERS’
(48) grote passie. De sluiting van
de Ford fabriek waar hij al 28 jaar
werkt, kwam voor hem dan ook als
een enorme klap. Maar Guido bleef niet bij de
pakken neerzitten. Hij zocht uit wat hij wilde en
zette stappen. “Als autoverkoper combineer ik
mijn passie voor auto’s met mijn capaciteit om
mensen te overtuigen”, zegt Guido. “Ik ga opnieuw naar school om een diploma te halen. Ik
zie weer een toekomst en ben dankbaar voor
de kansen die ik krijg.”

Na drie weken begon Guido aan zijn zoektocht
naar een nieuw perspectief. Zijn broer raadde
hem aan om loopbaanbegeleiding te volgen.
“Ik leerde er mijn kwaliteiten benoemen. Omdat ik vlot ben, goed mensen kan overtuigen
en ontzettend veel over auto’s weet, kwam het
beroep van autoverkoper al snel ter sprake. Het
klinkt achteraf gezien evident, maar ik had er
nog nooit aan gedacht. Coach Annemie gaf me
heel praktische opdrachten om uit te zoeken of
de job echt iets voor mij is en wat er nodig is om
autoverkoper te worden.”

Guido wilde eigenlijk automechanieker worden, maar zijn vader stuurde
hem op leercontract als tegelzetter.
De interesse bleef en Guido vond al snel een
job als operator bij Ford. Zo kwam hij toch in
de autosector terecht. ‘Ik werkte er ontzettend
graag’, vertelt hij.
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22

Werkplekarchitecten
op in totaal meer dan 130 locaties in Vlaanderen.

zeven

Ver
voudiging van de markt ten opzichte
van het vroegere loopbaanlandschap.

Stebo – Loopbaanwijzer.
Getuigenis op basis van loopbaanwijzer.be/sluiting-ford-iseen-einde-en-een-nieuw-begin

KANSENGROEPENBEREIK

actieve loopbaancentra met
2.138 vestigingen verspreid over
Vlaanderen.

Gemiddeld bijna
contactpunten van loopbaancentra
in een straal van 5 kilometer.

Guido volgde loopbaanbegeleiding bij Werkplekarchitect

Na 4 jaar volgden

63.721

De Werkplekarchitecten hebben van bij de start van het systeem aandacht besteed aan én gevraagd voor het bereik
van de kansengroepen. Monitoringsgegevens van VDAB
leren ons dat er na 4 jaar werking nog werk aan de winkel is.
Het aandeel kortgeschoolden, personen met een migratieachtergrond en personen met een arbeidshandicap is
gedaald ten opzichte van twee jaar geleden:
LBC-GEBRUIKERS
EERSTE 2 JAAR
(07/2013-06/2015)

LBC-GEBRUIKERS
TWEEDE 2 JAAR
(07/2015-06/2017)

Kortgeschoolden

7,2%

5,4%

50+

11,7%

13,2%

Personen met migratie-achtergrond

2,7%

2,4%

PmAH

2,3%

1,9%

Gecombineerde
kansengroep

20,6%

20,3%

werknemers of zelfstandigen
loopbaanbegeleiding.

84.568

loopbaancheques werden
uitgegeven.

Gebruik van loopbaanbegeleiding met

275%

gestegen na 4 werkingsjaren.
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(BIO-BOOSTER, JOB-EN TAALCOACHING,
WERKPLEKADVIES,...)
IS SCHOT IN DE ROOS
Elf Werkplekarchitecten bieden met BIO-booster
een dienstverlening aan bedrijven in Vlaanderen
en Brussel die op hun werkvloeren een stagiair
willen inschakelen via een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO). De stagiair krijgt via een BIO de
kans om in een bedrijf werkervaring op te doen
en competenties te verwerven of aan te scherpen.
Het bedrijf krijgt een vooraf gescreende en gemotiveerde medewerker die matcht met het bedrijf.
En een dienstverlening van A tot Z om de stage en
samenwerking maximale slaagkansen te geven.
Bij BIO-booster, een dienstverlening van de
Werkplekarchitecten, staat het maximaal ontzorgen van bedrijven centraal. Van het zoeken,
screenen en selecteren van geschikte kandidaten, het matchen met de stagewerkplek, het
opstellen van een opleidingsplan, het verzorgen van alle bijhorende administratieve – en
werkgeversverplichtingen en het voorzien van
begeleiding gedurende de periode van de overeenkomst, tot nazorg waar nodig.
Via een BIO biedt een bedrijf een betaalde stage aan een werkzoekende of werknemer. Het
gaat om een vrijwillige overeenkomst of opleidingscontract tussen werkgever en werkzoekende, niet om een arbeidsovereenkomst. De
stage duurt drie tot zes maanden. De stagiair
krijgt hiervoor bovenop zijn uitkering (meestal
een werkloosheidsuitkering) een wettelijk vastgelegde minimumvergoeding. Het bedrijf betaalt de Werkplekarchitect een beperkte fee en
krijgt daarvoor een uitgebreid totaalpakket aan
dienstverlening voor in de plaats.

“Voor stad Izegem
is de instap in het
BIO-verhaal een succes!”
— NICO VERHELST

“In Vlaanderen zijn er verschillende
verkennings- en opleidingsmogelijkheden op de werkvloer, zoals diverse vormen van werkplekleren. Alleen
raken bedrijven daar maar moeizaam
van op de hoogte of schrikt de
administratieve rompslomp hen af.
Net daar spelen de Werkplekarchitecten succesvol op in. BIO-booster
wordt gesmaakt, zowel door zowel de
bedrijven als de stagairs. Een echte
win-win dus!”
— SAMMY KOLIJN, STAFMEDEWERKER STERPUNT
INCLUSIEF ONDERNEMEN

Sterpunt Inclusief Ondernemen sloot voor dit
project namens de Werkplekarchitecten een samenwerkingsovereenkomst af met arbeidsmarktregisseur VDAB. Na een eerste pilootjaar werd de
samenwerkingsovereenkomst verlengd tot eind
oktober 2018. Met een geslaagde eerste uitrol
komt BIO-booster in 2018 verder op kruissnelheid.
De Werkplekarchitecten blijven het werkplekleren
in de bedrijven faciliteren via een kwalitatieve ondersteuning op maat, tot op de werkplek.

In april 2017 besliste stad Izegem om mee in te
stappen in het BIO-verhaal. Het schepencollege
gaf de opdracht om alles uit te werken en zes
personen de kans te geven om een stage te lopen bij de stedelijke werkplaatsen van de stad.
Zo kunnen zij proeven van de verschillende taken die de mensen van de technische dienst
en groendienst uitvoeren. De stad is steeds
op zoek naar nieuwe personeelsleden ter vervanging van pensionering en dit is dan ook een
uitgelezen kans om via de BIO-stage een aantal mensen te screenen. De stage resulteerde
dit jaar al in een vaste aanwerving van een van
de stagairs, weliswaar niet bij de stadsdiensten
maar bij een door de stad gesubsidieerde organisatie. De andere stagairs hebben zich reeds ingeschreven voor de door de stad georganiseerde
proeven voor diverse contracten bij de technische en de groendienst. Voor stad Izegem is de
instap in het BIO-verhaal alvast een succes!”
— NICO VERHELST, DIENSTHOOFD STEDELIJKE
WERKPLAATSEN STAD IZEGEM

Begeleiding door Werkplekarchitect Tot Uw Dienst

85

169

in
verschillende bedrijven

gestarte bioboosters

begeleid door

11 Werkplekarchitecten
Dit is de stand van zaken op 17/01 op basis van de beschikbare monitoringsgegevens

Getuigenis Schakel
Vlaanderen bvba over
hun BIO-booster ervaring
NURAY startte begin september 2017 in een

Bron: Ga fluitend naar je werk. Monitoring van de loopbaancheque 4 jaar
na lancering. VDAB, 2017

HR-ONDERSTEUNING

BIO-stage van 6 maanden bij Schakel Vlaanderen bvba. Het is haar eerste werkervaring. Dana,
stagementor van Nuray bij Schakel Vlaanderen,
getuigt:
“Nuray is een echte aanwinst voor het team. Ze
brengt een frisse wind in het team en is heel ge-

motiveerd. We stoppen uiteraard zelf ook energie in de stage, maar het is energie die rendeert.
Nuray heeft ook een mooie persoonlijke groei
doorgemaakt. Ze is helemaal opengebloeid en
staat meer zelfzeker in het leven. Ik ben blij dat
Stebo Nuray aan ons voorgesteld heeft. Ik had
meteen een klikgevoel bij de Stebo-medewerkers en ben blij met de service die ze leveren. De
administratie blijft daardoor voor ons beperkt
tot een minimum. Omdat we zo tevreden zijn
over Nuray ligt er na afloop van de BIO-stage
voor haar een contract klaar! Proficiat Nuray!

11

NURRAY (L) EN DANA (R)

Ik hoop dat onze getuigenis meer bedrijven kan
motiveren en aanzetten om onervaren werknemers een kans te geven, maar ook onervaren werkzoekenden kan overtuigen om een
BIO-stage als een mooie kans te zien die alleen
maar in hun voordeel werkt.
— DANA RIZZUTI, STAGEMENTOR SCHAKEL
VLAANDEREN BVBA

Begeleiding door Werkplekarchitect Stebo

We bespraken de voorbije jaarwerking en de
vooruitzichten 2018, keurden voorstellen van begroting-jaarrekening en statutenwijzigingen goed,
deelden het proces over de bestuurssamenstelling
met de benoeming van 2 nieuwe bestuurders, hielden
actuele beleidsmaatregelen onder de loep en maakten beleidssuggesties, vroegen input aan de leden
over het jaarondernemingsplan van VDAB, stelden
3ClicksAway en DUOday voor en lanceerden de nieuwe campagne inclusieve onderneming 2018.

De Sluis Leerwerkplaats
•••

Stad Gent - Dienst Werk
••

Grijkoort •
IKOO •
IPW • • •
JES • •
Keerpunt • •

Starterslabo Vlaanderen
ESV •
Tot Uw Dienst • •
Werkperspectief • •
Wonen en Werken
Menen •

Keerpunt • •
Kopa W.-Vlaanderen • • • •
Loca Consult /
Loca Labora • • •
Mentor • • • •

Jobcentrum • • • •

Steunpunt Tewerkstelling • •
WEB • • • • •
Werkvormm • •

KOPA Antwerpen • • • •
Levanto • • • •

Duo For A Job •
Ecoso • •

Velo • • •
Keerpunt • •
Kopa Vl.-Brabant • • • •
De Winning • • • • •

Starterslabo Vlaanderen ESV •
Keerpunt • •
De Vlaspit • • •

Projectencentrum •
JES • •
Kiem • •

OCMW Herentals - ISOM • •
Hivset Vormingscentrum •

Natuurwerk •

Damhert (LIMBURG)
13

Groep INTRO • • • • •

Alural Lummen nv (LIMBURG)
12

De Ploeg – Centr. Diensten • • •

CBE Open School •

Buurtservice en Buurtwerk
Posthof • • •

Arktos • •

ANTWERPEN

O.C. Sint-Ferdinand (LIMBURG)
11

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

➈ vzw Sint-Lievenspoort / MFC (OOST-VLAANDEREN)

➇ O.C. Ebergiste (OOST-VLAANDEREN)

➆ Isoltechnics (VLAAMS-BRABANT)

➅ WZC Ter Burg (VLAAMS-BRABANT)

(VLAAMS-BRABANT)

➄ O.C. Koninklijk Instituut Woluwe

➃ O.C. Huize Terloo (VLAAMS-BRABANT)

(ANTWERPEN)

➂ Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht

➁ Dienstenthuis cvba (ANTWERPEN)

➀ Guenther Bakeries Belgium bvba (ANTWERPEN)

INCLUSIEVE ONDERNEMINGEN

➇ Tabor (OOST-VLAANDEREN)

(OOST-VLAANDEREN)

➆ vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

➅ Cobot - sectorfonds (OOST-VLAANDEREN)

➄ Woodwize - sectorfonds (VLAAMS-BRABANT)

➃ IVOC - sectorfonds (VLAAMS-BRABANT)

➂ Cevora - sectorfonds (VLAAMS-BRABANT)

➁ WELA, Werken en Leren Antwerpen (ANTWERPEN)

➀ Logos - sectorfonds (ANTWERPEN)

MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMINGEN

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’.

8 leden

Storzo •

JES • •
De Kringwinkel
Hageland

• hr-ondersteuning

13 leden

tina callebaut
procesmanagement &
dienstverlening

tineke vincke
officemanagement &
communicatiesupport

Job-Link • • • •

Starterslabo Vlaanderen
ESV •
Groep INTRO • • • • •
BLM • • • •

• loopbaanondersteuning

SPIT •
Fix •
Arktos • •

Duo For A Job •
Agora • • •
| competentie• werkervaring
versterkende acties
ondersteunings• bijzondere
noden

VLAAMS-BRABANT
Pro Natura

Groep INTRO • • • • •

Werkwijzer
Mentor vzw • • • •

• werkinleving jongeren

ACTIEDOMEINEN

Werkende Handen
ENAIP • • •

Stebo • • •
Werkmmaat •

Teleshop •

Kringloopcentrum
Lejo •

ESV •

Starterslabo Vlaanderen

Maasmechelen • •

Sociaal Bedrijvencentrum

N.-Limburgs Open
Atelier • • •

TOP • •

De Ploeg Sint-Truiden • • •

Buseloc / Sopletex

BLM • • • •

Kopa Limburg • • • •

Keerpunt • •

Starterslabo Vlaanderen De Winning • • • • •
ESV •
De Wroeter Maatwerkbedrijf • •
UCBO • • • •

Spit •

Soc. Werkplaats
De Sleutel •

Arktos • •

Arbeidskansen • • •

Het Heft - STAP • •

Hergebruikcentrum •

Kopa O.-Vlaanderen • • • •

Groep INTRO • • • • •

Pro Natura

Oikonde / Ateljee • •
Duo For A Job •

Stad/OCMW Roeselare •

Agora • • •
Alternatief • • • •
Groep INTRO • • • • •

OCMW Gent - Dienst
Activering • •
De Poort • •

Compaan • • • • •

aPart •

OCMW Middelkerke Opleidingscentrum •
Arktos • •

Europese
projecten
→ p. 19 Projecten

bert boone
beleidsontwikkeling &
organisatienetwerking

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.

LIMBURG

Campagne Inclusieve
Onderneming 2018
→ p. 16 Projecten

IN BEELD

BIO-booster is
schot in de roos
→ p. 11 Actiedomeinen

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.

Exporuimte
voor elk talent

→ p. 2 Intro

sammy kolijn
onderzoek en advisering

EEN 2de LEDENCATEGORIE ZIJN DE ‘INCLUSIEVE
ONDERNEMINGEN’.

Argos • • • •

OOST-VLAANDEREN

WEST-VLAANDEREN

Op 23 juni, 28 september en 14 december 2017 organiseerde Sterpunt Algemene Vergaderingen-Ledendagen.
De algemene vergadering is samengesteld door alle
leden (dienstverlenende organisaties, inclusieve ondernemingen en maatschappelijke organisaties) van
Sterpunt met beslissingsrecht.
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.

74 leden

Luc Sels (voorzitter | ontslag AV 23.06.2017) – KUL fac. Economie en
Bedrijfswetenschappen
Bert Boone (dagelijks bestuurder) – Compaan vzw
Linda Brys (benoemd AV 14.12.2017) – Havenbedrijf Antwerpen
Vicky Coryn – Groep INTRO vzw
Erwin De Bruyn – STEBO vzw
Yves Desmet (ontslag AV 14.12.2017) – Isoltechnics
Piet Lareu – Mentor vzw
Guido Macours – WEB vzw
Patrick Manghelinckx – JES vzw
Bart Marichal (ontslag AV 28.09.2017) – Tot uw Dienst vzw
Danny Martens – Alternatief vzw
Karolien Servaes (ontslag AV 28.09.2017) – Damhert
Hilde Vanbeckbergen – Pro Natura vzw
Timothy Vande Ginste (benoemd AV 14.12.2017) – LocaConsult vzw
Pascale Van Hoecke
Filip Vanlommel – De Winning vzw
Patrick Wauters (ontslag AV 28.09.2017) – Wonen en Werken vzw

leden van de raad van bestuur (op datum van 25.01.2018)

TEAM

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

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

www.dewerkplekarchitecten.be

l @wparchitecten

De website www.dewerkplekarchitecten.be
is steeds in evolutie en werd eind januari 2018
volledig vernieuwd. 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 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, thematische dossiers en projecten en bereiden de agenda
en voorstellen voor voor de algemene vergadering. Bij het ter perse
gaan van deze jaarkrant werd de bestuurssamenstelling gefinaliseerd
met een verkiezing van een nieuwe kandidaat-voorzitter tijdens de
buitengewone algemene vergadering van 8.02.2018.
U leest er alles over in de 1ste magazine van 2018.

BESTUUR

Het magazine ‘De Werkplekarchitect’ is aan zijn
6de editie toe. Het gedrukte format laat ons toe
verdiepende artikels te brengen over arbeidsmarktbeleid en beleidsontwikkelingen, naast
opinies en nieuws uit de sector.

MAGAZINE

Dit jaar hebben we verder voortgebouwd op deze ommezwaai en
onze communicatiekanalen verder
ontwikkeld om onze leden en
stakeholders zo adequaat mogelijk
te informeren en te betrekken.

Zoals je in ons vorig jaaroverzicht
kon lezen, was 2015 het jaar van de
metamorfose!

COMMUNICATIEKANALEN

Ze bieden antwoorden op de uitdagingen die werkgevers
op zich zien afkomen in een krappe arbeidsmarkt. Medewerkers vinden. Nieuwe werknemers inwerken. Toekomstige
werknemers moeten hét leren. Samen met werkgevers,
werkenden en werkzoekenden. Competenties aanleren of
aanscherpen. 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. Een andere
motto tekent zich ook af: duaal leren, leren op school én op
de werkvloer. 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.

6 Kwaliteit van
dienstverlening
garanderen

DE WERKPLEKARCHITECTEN IN KAART

De Werkplekarchitecten zijn niet-winstgedreven organisaties, verspreid over heel Vlaanderen. 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 beperking, 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.

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

actief opzetten of
mee faciliteren vanuit
Sterpunt Inclusief
Ondernemen

4 Partnerschappen

2 Personen met een

kwetsbare arbeidsmarktpositie

3 Werkgevers als
belangrijkste klant

1 Inclusieve arbeidsmarkt realiseren

5 Dialoog met het
beleid door standpunten en adviezen

Sterpunt Inclusief Ondernemen versterkt partnerschappen op Vlaams,
regionaal en lokaal niveau om
samen de inclusieve arbeidsmarkt
vorm te geven.

Sterpunt Inclusief Ondernemen werkt actief mee
aan een beleid dat de inclusieve arbeidsmarkt faciliteert.

6 KERNWOORDEN

Sterpunt Inclusief Ondernemen ondersteunt zijn
leden in hun aanbod
loopbaanondersteuning voor
werkgevers en personen met een
kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Sterpunt Inclusief Ondernemen ondersteunt zijn
leden in hun aanbod
loopbaanondersteuning voor
werkgevers en personen met een
kwetsbare arbeidsmarktpositie.

4 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Via onze vernieuwde communicatiekanalen informeerden we onze leden
continu over de belangrijke 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
werd een sterkere brug geslagen naar (potentiële) inclusieve ondernemers. De sterkere focus op werkgeversbenadering staat ook in ons
vernieuwd vormingsaanbod centraal.

Daarnaast werkte Sterpunt mee aan verschillende hervormingen van het
arbeidsmarktbeleid die volop vorm krijgen door in overleg te gaan met
het Kabinet Werk en Onderwijs, het Departement WSE, VDAB, de sociale
partners en andere middenveldorganisaties. Samen met de Werkplekarchitecten ontwikkelden we onze visie over het systeem van Intensief
Werkplekleren en Tijdelijke Werkervaring, de hervorming van de gesco’s,
de toekomst van activeringszorg, de hervormingen inzake Duaal Leren,
Job- en taalcoaching en met betrekking tot Loopbaanbegeleiding.

architecten over de opvolging en afwerking van de Subsidie Intensief
Werkplekleren (SIW) en ondersteunde haar leden zowel met betrekking
tot SIW, de uitvoering van de Tender Intensief Werkplekleren (TIW) als in
kader van hun voorbereiding op de tender Tijdelijke Werkervaring (TWE).
Sterpunt organiseerde werkgroepen rond New Skills en werkgeversbenadering, vanwaar zij inhoudelijke bijdragen aanreikte ter ondersteuning van
de dossiervorming voor de tender.

algemene vergaderingen
— ledendagen 2017

Meer info over lidmaatschap?
tina@dewerkplekarchitecten.be

Sterpunt Inclusief Ondernemen heeft 3 ledencategorieën met elk hun specifiek logo, zijnde
dienstverlenende organisaties (= de Werkplekarchitecten), 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

Elke strategische doelstelling wordt geconcretiseerd in meerdere operationele doelstellingen en acties. De meeste acties zijn gericht op ieder van onze leden, stakeholders en
doelgroepen. Sommige acties zijn zeer specifiek geschreven met focus op een bepaald
thema, doelgroep of instrument.

Sterpunt Inclusief Ondernemen formuleert voor het actiejaar 2016-2017 4 strategische doelstellingen die onze ambitie duidelijk maken en weergeven hoe
we de missie en visie vorm geven om de inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

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 bedrijven, arbeidsmarktactoren, sociale partners en overheden.
Eveneens wordt een ernstige stap gezet om de samenwerkingsmodaliteiten
onder de dienstverlenende leden – de Werkplekarchitecten te faciliteren en
om er meer draagvlak voor te creëren.

We focussen in het actiedossier 2016 – 2017 verder op een inclusieve arbeidsmarkt en inclusief ondernemen en doen dit met een vernieuwde organisatie,
werking en ‘look and feel’ van Sterpunt Inclusief Ondernemen. 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.

Verder was er de implementatie van het Intensief Werkplekleren.
Sterpunt ging intensief in dialoog met VDAB en de betrokken Werkplek-

Door onze werking werden concrete stappen gezet om de samenwerkingsmodaliteiten onder de dienstverlenende leden – de Werkplekarchitecten te versterken. Dit mondde uit in de opstart van een vernieuwd
samenwerkingsverband tussen de West-Vlaamse Werkplekarchitecten.
Eveneens initieert en faciliteert Sterpunt de conceptuele uitwerking en
uitrol van vernieuwende producten en dienstverlening zoals BIO-booster
en Werkplekadvies voor werkgevers, met kwaliteitsborging op Vlaams niveau. Voor de dienstverlening van job- en taalcoaching werd de kwaliteitsborging verder voorbereid via een werkgroep Kwaliteit en een systeem
van interne zelfevaluatie met externe validering.

Elk jaar dient Sterpunt Inclusief Ondernemen voor 30 september haar inhoudelijk en financieel eindrapport in bij het departement WSE. Deze eindrapportering geeft een overzicht van de realisaties binnen het Actiedossier juli 2016- juni 2017. Met de doelstellingen en acties dragen we bij aan
een inclusieve Vlaamse arbeidsmarkt en brengen we het gedachtegoed
van inclusief ondernemen 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
vernieuwde campagne naar inclusieve ondernemers met een referentiebewijs aangepast aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties.

juli 2016 – juni 2017

DE REALISATIES VAN STERPUNT
INCLUSIEF ONDERNEMEN ACTIEDOSSIER

DE WERKPLEKARCHITECTEN EN STERPUNT INCLUSIEF ONDERNEMEN IN BEELD

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

actiedomeinen

DE WERKPLEKARCHITECTEN IN BEELD 2017

SNEL ‘THUIS’ OP DE WERKPLEK

EEN JOB- EN TAALCOACH WERKT!

JOB- EN WAT?

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).
JOB- EN TAALCOACHING RENDEERT

Een job- en taalcoach inschakelen rendeert.
De job- en taalcoaching zorgt voor een vlottere integratie in het bedrijf en op de werkvloer.
Het verhoogt de prestaties van medewerkers,
verbetert de taalvaardigheid en communicatie, verhoogt de veiligheid en efficiëntie op de
werkvloer en verbetert de samenwerking tussen medewerkers. Het verhoogt zo de kans op
een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling

en verstevigt het HR-beleid binnen het bedrijf.
De job- en taalcoach gaat actief op zoek naar
quick wins voor bedrijf en medewerker.
WAT KOST DAT?

Job- en taalcoaching kan zowel via een betalend
aanbod als kosteloos worden aangeboden aan
bedrijven. In Vlaanderen kunnen 10 organisaties, waaronder 9 Werkplekarchitecten, dit in
samenwerking met VDAB kosteloos aanbieden
dankzij financiering door de Vlaamse overheid.
Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.
Het is kosteloos voor bedrijven als de nieuwe medewerker voldoet aan bepaalde voorwaarden (de medewerker heeft een migratieachtergrond, is 50 jaar of ouder, heeft een
arbeidsbeperking of is kortgeschoold). Enkel
medewerkers die niet langer dan 1 jaar in dienst
zijn en werken in Vlaanderen komen in aanmerking. Van de werkgever wordt wel een tijdsinvestering verwacht, de begeleiding vindt immers plaats tijdens de werkuren.
OOK OP DE OPLEIDINGSVLOER

Sommige Werkplekarchitecten bieden ook taalcoaching op de opleidingsvloer aan. Dit is een
talige begeleiding en ondersteuning van cursisten in opleiding én hun vakinstructeurs of
lesgevers. Dankzij deze coaching verhogen de

kansen van de cursist om de opleiding vlot en
succesvol af te ronden. Deze coaching is mogelijk tijdens alle door VDAB erkende opleidingen.

1531

deelnemers in Vlaanderen

1057

69%

coachingstrajecten
uitgevoerd door
Werkplekarchitecten

van totaal aantal deelnemers

KANSENGROEPENBEREIK

85%

(job- en taalcoaching
op de werkvloer)

93%

(taalcoaching op de
opleidingsvloer)

Naast het door de overheid gesubsidieerd aanbod, aangeboden door 9 Werkplekarchitecten, is er steeds een betalend aanbod job- en
taalcoaching op maat mogelijk bij de (andere)
Werkplekarchitecten. Voor werkgevers uit de
social profit, Lokale Diensteneconomie of dienstenchequebedrijven is er bovendien een financiële tussenkomst mogelijk, via het betreffende
sector-, vormings- of opleidingsfonds.

Werkplekarchitect Stebo is een erkende aanbieder van Job- en taalcoaching
in Limburg. Muzeyyen Cengiz en Ayse Demirci zijn job- en taalcoaches. Huis
At Werk is een werkgever, die beroep doet op Muzeyyen. We gingen in gesprek met elk van hen over ‘het hoe en het wat’ van deze coaching.
JOB- EN TAALCOACHING BIJ STEBO

Meer info: www.jobentaalcoaching.be

Sterpunt Inclusief Ondernemen en de Werkplekarchitecten werken een gezamenlijk en gedragen actieplan met prioriteiten acties uit. Daartoe werd
alvast een aanzet gegeven op een uitwisselingsmoment met de betrokken
dienstverleners begin december 2017. Via de zelfevaluaties en valideringen
werden ook beleidssignalen gecapteerd. Sterpunt zal vanuit een dialoog
met de dienstverstrekkers gerichte beleidsvoorstellen formuleren. Want
job- en taalcoaching verdient een beleidskader dat maximaal bijdraagt tot
succesvolle samenwerkingen tussen dienstverstrekkers en bedrijven, met
als doel het verduurzamen van nieuwe tewerkstellingen in de bedrijven!

De zelfevaluaties met bijhorende externe valideringen hebben in de organisaties bijgedragen tot een interne dialoog en positieve dynamiek met betrekking tot kwaliteitsopvolging – en verbetering. De valideringen legden tegelijkertijd een aantal sterktes en aandachtspunten bloot. Vaak bevestiging van
wat we al wisten, soms een wake-up call. Het levert ook concrete hefbomen
om gericht verder aan de slag te gaan. En dat gaan we doen in 2018.
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Huis At Werk in Leopoldsburg is een dienstenchequebedrijf voor poets- en
strijkhulp. Marleen Agten is er werkvloerbegeleider en geeft er opleiding
aan nieuwe huishoudhulpen. Ze doen reeds vele jaren beroep op Muzeyyen
voor job- en taalcoaching. De laatste jaren is dat vooral taalcoaching. Heel
wat nieuwe huishoudhulpen zijn immers van allochtone afkomst en zijn het
Nederlands onvoldoende machtig. Waarom zijn ze blij met deze coaching?

MUZEYYEN sluit aan: ‘Soms hebben werknemers niet de nodige taal- of

communicatievaardigheden. In dat geval combineren we de jobcoaching
met taalcoaching. We zoomen dan specifiek in op bijvoorbeeld het begrijpen van vakjargon of een goede communicatie met collega’s en klanten.’

MARLEEN getuigt: ‘Muzeyyen coacht de huishoudhulpen in het goed

begrijpen van hun contracten en hun administratie. En, tijdens de opleiding helpt ze deze huishoudhulpen om de tips en informatie over bijvoorbeeld poetsmateriaal, strijktechnieken of ergonomisch werken goed te
begrijpen. Muzeyyen gaat ook regelmatig in gesprek met de huishoudhulpen over hoe ze zich voelen op de werkvloer. Dat helpt ons om hen
tevreden aan het werk te houden.

HOEZO GRATIS?
AYSE : ‘Wanneer de kandidaten een allochtone afkomst hebben of 50-

plus zijn, is de coaching helemaal gratis. Dat is ook zo als kandidaten een
arbeidsbeperking hebben, of kortgeschoold zijn.’

Kortom: de talenkennis van Muzeyyen én haar sterke kant om wat moeilijk
is voor deze huishoudhulpen eenvoudig uit te leggen, is een belangrijke aanvulling op wat ik doe. Ook het feit dat ze onze huishoudhulpen heel goed
aanvoelt is een meerwaarde. Haar inzet maakt mijn taken een pak lichter.’

taald door de overheid. De werkgever investeert enkel ‘tijd’. De coaching
vindt immers altijd plaats op de werkvloer tijdens de werkuren. Dat is ook
nodig, want de coaching heeft dan meer effect. Bovendien leidt de coaching vaak tot een duurzame tewerkstelling van de coachee.’

WERKPLEKADVIES IN 2017:
BELOFTEVOL, MET DOORBRAAK IN 2018!
De Werkplekadviseur analyseert de onderneming, brengt de uitdagingen en kansen in kaart
en stelt een actieplan voor. Hij laat de werkgever kansen zien om de huidige medewerkers op
hun werkplek te laten groeien én om nieuwe
medewerkers naar vermogen in te zetten.
Voordelen hierbij voor bedrijven liggen bij:

VERDER PROCES EN AMBITIE

MEERWAARDE?

heden en attitudes, die vandaag nodig zijn op de werkplek. Dat is altijd
maatwerk, want het moet aansluiten bij de specifieke werksituatie en noden op de werkplek. En natuurlijk moet het ook perfect aansluiten bij de
kandidaat zelf. Daarom geven we de coaching steeds concreet vorm in
overleg met kandidaat én werkgever.’

MUZEYYEN : ‘Dat is het mooie van de coaching: ze is gratis. Ze wordt be-

“Want job- en taalcoaching
verdient een beleidskader dat
maximaal bijdraagt tot succesvolle samenwerkingen tussen
dienstverstrekkers en bedrijven,
met als doel het verduurzamen
van nieuwe tewerkstellingen in
de bedrijven!”

In 2017 boden in Vlaanderen 10 Werkplekarchitecten in opdracht van arbeidsmarktregisseur VDAB in hun regio job- en taalcoaching op de werkvloer
en/of taalcoaching op de opleidingsvloer aan, met Vlaamse VIA-middelen.
Vanuit een gedeelde ambitie om verder te excelleren in hun dienstverlening, gingen deze 10 organisaties in op het aanbod vanuit Sterpunt Inclusief
Ondernemen om een interne zelfevaluatie uit te voeren mét externe validering door ervaren kwaliteitsassessoren. Sterpunt Inclusief Ondernemen
liet hiervoor een format ontwikkelen door externe kwaliteitsexperten, dat
later kan worden toegepast op andere dienstverleningen.

Stel je even voor. Je bent werkgever en je hebt een geschikte kandidaat gevonden voor een openstaande vacature. Dan wil je dat die kandidaat zich
snel integreert op de werkvloer. Dat kan eenvoudig via jobcoaching, eventueel aangevuld met taalcoaching. En het goede nieuws is: vaak is deze coaching helemaal gratis.

AYSE: ‘In de jobcoaching ligt de focus op het ontwikkelen van vaardig-

ACTIE IN DE KIJKER: ZELFEVALUATIE MET EXTERNE
VALIDERING

SAMEN VERDER EXCELLEREN MET
JOB- EN TAALCOACHING

EXPORUIMTE VOOR ELK TALENT

JOB- EN TAALCOACHING:

AC T I E D O M E I N : H R - O N D E R S T E U N I N G

Als bedrijf een open personeelsbeleid voeren en
tegelijk het rendement hoog houden? Niet evident, maar het kan. En bedrijven staan er niet alleen voor. Heel wat Werkplekarchitecten bieden
hen met job- en taalcoaching ondersteuning bij
de inwerking van nieuwe medewerkers.

actiedomeinen

		 een mogelijke kostenbesparing door efficiënter werken,
		 meer betrokken en tevreden medewerkers – en dus
ook meer productiviteit,
		 een verbeterde weerbaarheid tegen toekomstige uitdagingen zoals vergrijzing, ontgroening en knelpuntvacatures
		 betere aanwervingen en een betere inwerking van
nieuwe medewerkers

Het Werkplekadvies kwam in de loop van 2017 op
kruissnelheid. 33 ervaren medewerkers van 20
verschillende Werkplekarchitecten behaalden het
certificaat ‘Werkplekadviseur’ en konden aan de
slag als senior consultant inclusief ondernemen.

Ann Engelen, stafmedewerker afdeling Werken van Stebo

In het voorjaar werd het werkboek voor de Werkplekadviseurs gefinaliseerd en kregen ze allen
toegang tot de digitale werkruimte. Ook de brochure en de templates werden dan opgeleverd.
Er volgden intervisies met de Werkplekadviseurs
in maart, juni en september en deelnemers konden met hun testcases aan de slag. Maar de ambities zijn wisselend. De respons vanuit sectorfondsen is alvast veelbelovend. Het instrument
‘Werkplekadvies’ heeft toekomst als product en
instrument om de diverse maatregelen op maat
van het bedrijf te ordenen en aan te sturen.

ONZE INTEGRALE AANPAK

Werkplek

De hefbomen liggen nu vooral bij de Werkplekarchitecten zelf: de juiste mensen inzetten als
Werkplekadviseur (op basis van het profiel van
senior consultant), die mensen ook tijd geven
om te prospecteren (en dus als organisatie investeren in dit nieuwe product) en vooral dit commercieel aanbod mee in de markt zetten. De gedeeltelijke recuperatie voor de bedrijven via de
KMO-portefeuille is in ieder geval reeds in orde.
VERNIEUWDE OPLEIDING

Sterpunt organiseert de vernieuwde opleiding ‘Naar een effectief en strategisch werkplekadvies’
in het voor- en najaar 2018, zie programma www.dewerkplekarchitecten.be, VTO-aanbod.
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CAMPAGNE INCLUSIEVE
ONDERNEMING 2018

projecten

EXPORUIMTE VOOR ELK TALENT

INCLUSIEF EN DUURZAAM

HOE MAAKT U UW MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE
CONCREET EN AANTOONBAAR?
– Anouk Van de Meulebroecke | expert Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen | slidingdoors bvba

WAKE UP CALL VOOR
WERKPLEKARCHITECTEN

MAATSCHAPPELIJK BELANG WORDT BEDRIJFSBELANG
LOKALE ACTIE, WERELDWIJDE IMPACT

ONDERWEG MET DE REFERENTIEBEWIJZEN NAAR INCLUSIEF
ONDERNEMEN

Sterpunt lanceert voor de 3de maal de campagne Inclusieve Onderneming
2018 om bedrijven positief te verrassen met de uitreiking van een Referentiebewijs Inclusieve Onderneming 2018.

Het is de gedelegeerd bestuurder van VBO, Pieter Timmermans, die in het
VBO magazine Reflect (herfst 2017) een pleidooi houdt naar zijn achterban
om de duurzame ontwikkelingsdoelen niet te verwaarlozen. Want, zegt
een PwC-studie in 2015:

Werkplekarchitecten kunnen met deze actie hun ondernemers figuurlijk
in de bloemetjes zetten. Elke ondernemer? Nee, het gaat om die ondernemers waar Werkplekarchitecten actief mee gewerkt hebben in 2017 en
waarbij de ondernemers bereid waren om opleidingen, vormen van werkplekleren of nieuwe tewerkstelling in hun bedrijf mogelijk te maken. Of zij
die gebruik maakten van een job- en taalcoaching of HR-ondersteuning
kregen tijdens de inwerkingsperiode van (nieuwe) medewerkers.

90%

van de burgers vindt het
belangrijk dat ondernemingen zich
engageren voor duurzame ontwikkelingsdoelen, opgesteld door
de Verenigde Naties, met 17 SDG’s
(Sustainable Development Goals)
en 169 subdoelstellingen.

In het voorjaar van 2017 kregen 578 bedrijven een referentiebewijs inclusieve onderneming. Deze bedrijven waren gevestigd in 212 verschillende
gemeenten. Dit jaar gaat Sterpunt Inclusief Ondernemen met de Werkplekarchitecten voor 1000 inclusieve ondernemingen onderweg. Met nog 96
bijkomende bedrijfsvestigingen is in elke Vlaamse stad of gemeente een
inclusief ondernemer actief. Wanneer zij met een Werkplekarchitect het
afgelopen jaar aan de slag waren rond:
werkinleving voor jongeren,
opleidingsacties,
		 werkplekleren,
		 job- en taalcoaching of
		 reële tewerkstelling verdienen zij opnieuw een referentiebewijs.
		

71%

van de ondernemingen stippelt
uit hoe ze zich gaan engageren
ten aanzien van de SDG’s.

41%

is van plan de SDG’s in de komende vijf jaar te integreren in hun
businessstrategie en-aanpak.

		

Met de Referentiebewijzen voor inclusieve ondernemingen, waarbij nu
wordt gefocust op vier SDG’s, slaat Sterpunt Inclusief Ondernemen opnieuw de nagel op de kop. Vier duurzame ontwikkelingsdoelen staan in
the picture:
		 1 | Geen armoede
Referentiebewijs Inclusieve Onderneming 2018
		 4 | Kwaliteitsonderwijs
		 8 | Waardig werk en economische
LOGO BEDRIJF
				 groei
		 10 | Ongelijkheid verminderen

Alle leden van Sterpunt Inclusief Ondernemen kunnen bedrijven actief
rond bovenvermelde acties, aangeven aan Sterpunt. Sterpunt maakt en
valideert het referentiebewijs inclusieve onderneming en op 7 mei 2018 is
er een formeel overhandigingsmoment in Mechelen!

UW LOGO

De coachingsorganisatie Uw organisatie vertegenwoordigd door Uw naam, uw functie,
bevestigt dat:

Naam bedrijf
Adres + nr
Postcode + gemeente

zich in de loop van 2017 heeft ingezet om mensen in te schakelen op de arbeidsmarkt door

aanwerving en/of werkplekleren op haar werkvloer via:
○
○
○
○
○

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 2018 'Inclusieve Onderneming' noemen.
Getekend,
Uw naam
Uw functie

www.dewerkplekarchitecten.be

Een duurzaamheidsverslag dat alle initiatieven
en hun impact netjes samenbrengt, biedt hiervoor een oplossing. Dit kan op verschillende
manieren vorm krijgen. Bijvoorbeeld via een
toelichting op de website of via een informatieve brochure. Net zoals organisaties rapporteren
over hun financiële kerncijfers (jaarverslag),
communiceren ze zo ook over de sociale en
ecologische impacten van hun activiteiten en
doelstellingen.

A

n

4 | KWALIT E ITS O N DE RW IJ S

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

n de Meule

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

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

Die inspanningen en vooral ook de gerealiseerde meerwaarde zijn voor hun klanten, medewerkers en andere belanghebbenden niet altijd
zichtbaar. En net dit inzichtelijk maken bevordert samenwerking en co-creatie.

Va

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

1 | GE E N A RM O E DE

INSPANNINGEN MEETBAAR EN
AANTOONBAAR MAKEN

k

— TINA CALLEBAUT, STAFMEDEWERKER STERPUNT INCLUSIEF ONDERNEMEN

INCLUSIEVE ONDERNEMINGEN VERDIENEN ALLE AANDACHT!:

10 | ONGEL IJ KHE ID V E RM IN DE RE N

7 mei 2018 uitreikingsevent Referentiebewijs Inclusieve Onderneming 2018 in congrescentrum Lamot, Mechelen

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

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

br
o

8 | WAAR DIG W E RK E N
E CONO M IS CHE G RO E I

ec

“We merken dat Werkplekarchitecten en ondernemingen dit een leuke campagne vinden, meedoen
is dan ook de boodschap want samen maken we
er een mooie actie van. De investering is geringer
dan de return voor Werkplekarchitecten. De uitreiking van de referentiebewijzen slaat echt aan bij
de bedrijven, ze vragen hier zelf naar en gebruiken
het referentiebewijs o.a. in hun jaarverslag, binnen
hun branding of als sociale clausule. We gaan voor
minstens 1000 inclusieve ondernemingen!”

en daarmee bijdraagt aan de realisatie van de Sustainable Development Goals:

De kwaliteitsvolle tewerkstelling van doelgroepwerknemers bestrijdt armoede en verhoogt de
weerbaarheid (SDG 1). Begeleiding en competentieversterkende inschakeling verhoogt hun
kansen op doorstroom (SDG 4). Werkervaring
en werkplekleren dragen bij aan een inclusieve
economie (SDG 8) en gelijke kansen voor iedereen (SDG 10).

Inclusieve ondernemingen
creëren een dubbele maatschappelijke meerwaarde:
door enerzijds de inschakeling
en begeleiding van mensen die
moeilijk hun weg vinden naar
de arbeidsmarkt te bevorderen
en anderzijds door de principes
van maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun
diensten te verankeren.

ou

Sterpunt wil met de campagne, behalve
de bedanking van inclusieve ondernemers
voor hun samenwerking, ook de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN promoten en haar schouders zetten onder een
brede bekendmaking ervan. Voor minder
gaan de inclusieve ondernemingen niet!

Werkinleving voor jongeren
Competentieversterkende acties
Werkplekleren
Job- en taalcoaching
Tewerkstelling

Sterpunt Inclusief Ondernemen reikt sinds 2016
het referentiebewijs inclusieve onderneming
uit aan ondernemingen. Als pluim voor de geleverde inspanningen om opleiding, stages of
zelfs nieuwe tewerkstelling mogelijk te maken
voor werkzoekenden die om uiteenlopende redenen minder makkelijk aan een job geraken.
Als inclusieve onderneming draagt u immers
meteen uw steentje bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), die op 25 september
2015 door 193 staatshoofden en regeringsleiders goedgekeurd werden tijdens een speciale
top van de Verenigde Naties in New York. Deze
goals bestrijken een hele resem duurzaamheidsthema’s, zoals welzijn, onderwijs en armoedebestrijding, en zullen de komende 15 jaar
de wereldwijde duurzaamheidsagenda bepalen. Zowel bedrijven, NGO’s, overheden als alle
andere maatschappelijke actoren worden aangesproken om samen deze 17 doelstellingen te
bereiken.

Je zou het duurzaamheidsverslag kunnen beschouwen als een uitgebreid jaarverslag. Een
duurzaamheidsverslag gaat immers – naast de
financiële prestaties en belangrijkste realisaties
van het afgelopen jaar – ook in op de voornaamste extra-financiële gevolgen van de activiteiten.
Integratie van kansengroepen, brede participa-
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tie van de werknemers, invullen van lokale noden en behoeften waaraan niet of onvoldoende
wordt tegemoetgekomen, milieuverantwoord
ondernemen, enz. zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE
STANDAARDEN VOOR DUURZAAMHEIDSVERSLAGGEVING

Het Global Reporting Initiative (GRI) is het wereldwijd aanvaarde kader dat richtlijnen en instrumenten biedt om een duurzaamheidsverslag vorm te geven. Het kan worden toegepast
door organisaties van elke grootte of type, in
elke sector of regio.
Lees meer op www.globalreporting.org

Het gaat erom het verslag zo onderhoudend
en aantrekkelijk mogelijk te maken, zodat je er
zoveel mogelijk lezers mee bereikt. De mogelijkheden zijn eindeloos om een verslag aantrekkelijker te maken. Zo zet je niet alleen de maatschappelijke betrokkenheid van uw organisatie,
maar ook je werk in de verf. Wees dus creatief
en beleef er plezier aan!

projecten
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DE ONTDEKKING VAN DE SECTORFONDSEN
Het klinkt wat bizar om te stellen dat we de sectorfondsen in 2017 ontdekten als een zeer valabele
samenwerkingspartner. Uiteraard waren diverse
Werkplekarchitecten en Sterpunt Inclusief Ondernemen al jaren concreet en actief aan het samenwerken in diverse opleidingsacties die toeleidden
naar reële tewerkstellingen in diverse sectoren.

sectorfondsen in deze periode ook vorm gaven
aan hun sectorconvenanten voor 2018-2019.

In 2017 ontdekten we dat de arbeidsconsulenten
en sectorconsulenten ook dezelfde taal spreken
en bijzonder complementair kunnen samenwerken. Zij voelen perfect aan wat op de concrete
werkvloer leeft en met welke ingrediënten er
kwalitatief ondersteuning kan worden geboden.

		
		
		
		
		
		
		

Geen wonder dat Sterpunt Inclusief Ondernemen
haar focus intensifieerde in 2017 om daadwerkelijke samenwerkingen op touw gezet te krijgen.

		
		
		
		

Het startsignaal was te merken op de 1ste sectordate van 13 juni 2017 waarop een eerste paringsdans kon duidelijk maken wat sectorfondsen en
Werkplekarchitecten elkaar te bieden hebben.
De maanden er opvolgend werden concrete
bilaterale contacten gelegd om de samenwerkingsmogelijkheden en actiekansen geleidelijk
aan vorm te geven in een daadwerkelijke samenwerking. Het tijdstip was niet toevallig, gezien de

WAAROM JE IMPACT
JE WAKKER HOUDT

Op 7 december 2017 werden de contacten verzilverd in een 2de uitwisselingsmoment tussen
sector- en arbeidsconsulenten zelf. 55 mensen
waren op het appel. Diverse instrumenten, gebruikt in een sector of binnenkort te lanceren,
werden uitgewisseld, met bijzondere waardering van de aanwezigen. Dit verhaal krijgt in
2018 zeker een vervolg met formele samenwerkingsovereenkomsten en uitwisselingsacties!

je outputs, doelstellingen kan je scherper stellen als je zicht krijgt op je
impact… dus we leerden vooral dat je er gewoon aan moet beginnen en
dat je onderweg al heel veel inzichten en lessen rijker wordt!

– Tomas De Groote | Kennismanager Impact bij Sociale InnovatieFabriek

Het resultaat van het grote experiment: de Impact
Wizard (www.impactwizard.eu)! Het is een gids vol
ervaringen en expertise die je stap voor stap begeleidt
doorheen het proces van impactevaluatie. Impact Wizard stelt slimme vragen en stelt een werkwijze voor die past bij jouw
impactvragen, ambities én beschikbare tijd.

Begin 2015 begon een groep van 20 organisaties en bedrijven op initiatief
van de Sociale InnovatieFabriek en Verenigde Verenigingen met de steun van
VLAIO in een groot stakeholdersnetwerk aan een groot avontuur waarbij
ze hun maatschappelijke impact in kaart wilden brengen en zichtbaar maken.

Zo kan iedereen aan de slag met impact, ook de zes Werkplekarchitecten die in het Impacttraject gestapt zijn op initiatief
van Sterpunt Inclusief Ondernemen i.s.m. SIF. Compaan, JES,
WEB, Werkvormm, Jobcentrum en De Ploeg* zijn eraan begonnen, met veel goesting en interesse. Dàt is de belangrijkste eerste stap. De rest komt misschien niet altijd vanzelf, maar
ze werken samen in dit leerrijk netwerkje aan hun uitdagingen.
Ze betrekken intern wie ze nodig hebben. En ze hebben al een stevige
aanzet van hun veranderingstheorie.

Elke deelnemer ging ervan uit dat hun ‘impact’ zeker iets zou
opleveren, maar hoe eraan beginnen? Wat is impact? Wie
betrekken? Hoe stakeholders betrekken? Iedere organisatie
had zijn eigen profiel, belangen en uitdagingen. Eén ervaren
gids of toepasbaar kader was er niet. We konden wel heel wat
bestaande methoden en kaders testen, afhankelijk van ieders noden. We zochten samen, we vonden samen en we leerden samen over
wat wel en niet (goed) werkt.
Verschillende onderzoeken tonen aan dat een impactevaluatie rendeert
op verschillende vlakken: marketing, fundraising en intern operationeel
en strategisch management krijgen een boost en uiteraard is ze ook motiverend voor de eigen medewerkers.

Zo krijgen ze zicht op hoé ze een positieve impact hebben op hun doelgroep en de bedrijven waarmee ze samenwerken, met hun unieke aanpak
en bijzondere projecten. De belangrijkste herinnering aan de pioniersgroep die in 2015 van start ging komt terug naar boven: wakkere ogen,
met een kleine vonk, de vonk van impact, een vonk die veel in gang kan
steken… Wat precies in deze groep? Dat kom je bij de volgende editie te
weten. We zijn allemaal erg benieuwd waar dit avontuur toe zal leiden!

Wat we vooral leerden in de praktijk? Je doelgroepen en financier(s) betrekken over je impact brengt veel inzichten op over je werking, een veranderingstheorie daagt je écht uit om verder te kijken dan je inputs en
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EUROPESE PROJECTEN

De Werkplekarchitecten zijn altijd opnieuw actief op laboniveau. In 2017 was dit niet anders.
We merken dat de Werkplekarchitecten opnieuw de weg vinden naar projectmatige werkingen en langzaam maar zeker vervellen tot
projectorganisaties, telkens met tijdelijke en
onzekere financieringsmiddelen. Tegelijk blijven
ze innovatie hoog in het vaandel dragen en spelen ze daarbij een vooraanstaande rol in het arbeidsmarktbeleid met concrete vernieuwingen.
De replieken en goedgekeurde projecten op de
diverse ESF-oproepen illustreren deze evolutie.

Transport en logistiek
Logos
Betonindustrie
Bus en cars
Metaalsector
Woodwize
IVOC
Cobot
VIVO
Cevora
Alimento, Horeca Vlaanderen
Bouw en papier …

In opvolging van dit overleg werd telkens een
nota opgemaakt die de samenwerkingsmogelijkheden met Sterpunt en met de Werkplekarchitecten vermeldde. Met een inloopperiode
tijdens het najaar 2017 ambiëren we een volwaardig actieplan in de loop van 2018-2019. Elk
sectorfonds kiest welke mogelijkheden echte
kansen zijn voor haar bedrijven.

EXPORUIMTE VOOR ELK TALENT

PROJECTEN SCHERPEN
DE INNOVATIE AAN

In de maanden juni-juli zijn diverse
overlegmomenten door Sterpunt opgezet met volgende sectorfondsen:
		

projecten

Ook binnen Sterpunt Inclusief Ondernemen
is de drang naar projectwerking voelbaar. Een
deel van deze werking van Sterpunt zit vervat in
enerzijds actieve deelname aan externe projecten als partner en anderzijds in eigen uitgewerkte projecten als promotor.
Zes items zijn prioritair door Sterpunt Inclusief
Ondernemen uitvergroot als projectmatige actiepunten om ons in het werkveld te versterken
als aanbrenger van vernieuwingen. De lopende
projecten illustreren dit momenteel:
		 Met het ESF-project Inplacement willen we uitzoeken
wat we met de kwetsbaarsten op de arbeidsmarkt
kunnen, wanneer we ze niet onmiddellijk op de werkplek krijgen.
		 Met het ESF-project Talentoscoop, onder promotorschap van GTB, activeren we ons met werkplekadviezen in de socio-profitsector om de instroom daar van
kansengroepen te verhogen.
		 Met het ESF-project WATCH for TALENT onder promotorschap van sectorfonds Woodwize, doen we
sectorale ervaring op en verkennen we hoe Werkplekarchitecten en sectorfondsen functioneel sterk kunnen bijdragen om de wervingsvraag vanuit bedrijven
deskundig het hoofd te blijven bieden.
		 Met het ESF-project Allinclusive@work, onder promotorschap van Werkplekarchitect WEB vzw, wordt
inclusief jobdesign verkend als vernieuwde methodiek om het maatwerk rond jobaanbod en -vraag als
een vanzelfsprekendheid te ervaren.
		 In het Erasmus+-project Fast Lane to the Labour Market, onder promotorschap van Gewerkstatt (Dui), zijn
Sterpunt Inclusief Ondernemen en Werkplekarchitect
De Lift partners. Binnen het project wordt een aanpak
ontwikkeld voor een snellere toeleiding van vluchtelingen naar de arbeidsmarkt en opleiding. Op basis
van goede praktijken worden instrumenten en materialen ontwikkeld en in zes pilots uitgetest.

		 Samen met 6 geïnteresseerde Werkplekarchitecten is
Sterpunt Inclusief Ondernemen een projectmatig traject gestart rond Sociale Impact, onder begeleiding
van De SocialeInnovatiefabriek. Want we geraken hoe
langer hoe meer ervan overtuigd dat we moeten kunnen participeren aan het maatschappelijk debat, want
dat we anders niet bestaan. Sociale impactmeting van
het werk dat we afleveren is van wezenlijk belang. De
monitoring ervan blijft nog ondermaats om ons data-gedreven te profileren. Een werkpunt.

ESF-PROJECT
ALLINCLUSIVE@WORK
De duur van het ESF-project loopt van 15 juni
2017 tot 31 december 2019 met indiening van de
eindrapportering uiterlijk op 31 mei 2020. Promotor is Werkplekarchitect WEB vzw samen
met partners uit België, Nederland, Finland en
Bulgarije. Sterpunt maakt deel uit van de stuurgroep, naast andere Werkplekarchitecten Compaan en Groep INTRO.
Binnen dit project ligt de focus op het toegankelijk maken van een aantal bouwstenen voor
inclusief ondernemen:
		 Inclusief jobdesign (Functiecreatie)/jobcarving/ redesign van jobs
		 Werkplekleren en valideren van competenties verworven via werkplekleren
		 Job- en taalcoaching: begeleiding tijdens de tewerkstelling, met aandacht voor de 3 niveaus:
deelnemer/werknemer
direct leidinggevende en werkomgeving
de organisatie (omgeving creëren waar ook
jobcrafting tot mogelijkheden behoort, lerende
omgeving, …)

Gemeenschappelijke doelstelling voor de betrokken partners is mutual learning (via elkaars
ervaringen) en toegang tot verschillende modellen en instrumenten rond de verschillende
bouwstenen voor inclusief ondernemen. Als
eindproduct wordt een website gelanceerd, die
de drie bouwstenen van inclusief ondernemen
toegankelijk maakt voor werkgevers die hiermee aan de slag willen.
De training rond inclusief jobdesign is achter de
rug voor de deelnemende Werkplekarchitecten
-arbeidsconsulenten met de bedoeling de eerste experimenten en piloten in bedrijven op te
zetten. De ervaringen worden momenteel gedeeld in intervisies. Tevens is een werkbezoek
naar Nederland in november doorgegaan voor
interviews en speeddating met Nederlandse jobcreators en afsluitend werd een bezoek
gebracht aan BMW vestiging Amsterdam, een
bedrijf waar inclusief jobdesign al enkele jaren
wordt toegepast.
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‘Never change a winning team. De keerzijde van hetzelfde verhaal is simpel:
pas je strategie aan als het niet zo vlot
loopt... Je kan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt tegen wil en dank in een job duwen, of je kan eens met een andere bril kijken en
een job designen waar niet alleen zij maar ook
het bedrijf waarin ze terecht komen en hun collega’s mee gebaat zijn. Iedereen wint bij zo een
aanpak!’
– LIESBET CERULIS, JOBADVISEUR REGIO
VLAAMS-BRABANT, WERKPLEKARCHITECT
GROEP INTRO

‘De analyse van I-Diverso was zeer professioneel. De inclusie-architect van I-Diverso slaagt erin om de communicatie
op een heel zakelijke, en toch aangename menselijke manier te voeren. Het resultaat van de
analyse bevestigde mijn idee rond aanwerving.
Maar vooral de oplossingen die aangereikt worden, kan ik van geen enkele andere organisatie
verkrijgen. Dit omdat de voorgestelde oplossingen 100% gericht zijn op mijn specifieke behoeften, daarbij rekening houdend met mijn beperkte middelen. Na de functiecreatie heeft I-Diverso
een jongere geselecteerd en toegeleid. Bij de opstart en de eerste maanden van de tewerkstelling ondersteunt een jobcoach de inwerking van
de nieuwe medewerker. Dit geheel gratis en op
maat van de organisatie.’
– GETUIGENIS VIA WPA WEB –
I_DIVERSO DOOR EEN PILOOTBEDRIJF
FM GRAPHICS WAAR INCLUSIEF
JOBDESIGN IS TOEGEPAST
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INNOVATIEPROJECT
‘INPLACEMENT’
Na een positieve validering kunnen in een tweede fase (juli 2018 – juni
2020) een of meerdere van de gedefinieerde dienstverleningen ontwikkeld worden en iteratief door middel van prototypes getest worden. Tot
slot wordt de dienstverlening uitgevoerd in de vorm van een piloot die op
impact geëvalueerd wordt. Voor de invulling van beide fasen moet beroep
gedaan worden op service design als methode.

“Ons doel? Voor méér personen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt inclusie
op de arbeidsmarkt realiseren.”
Met het project ‘Inplacement’ binnen de ESF-Oproep Innovatie door Exploratie, wil Sterpunt Inclusief Ondernemen een antwoord bieden op de
maatschappelijke uitdaging van de arbeidsintegratie van personen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

VERKENNEND ONDERZOEK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Welke andersoortige dienstverleningsmodellen kunnen ontwikkeld worden die meer mensen vooruitgang kunnen doen boeken op vlak van inclusie op de arbeidsmarkt? Sterpunt zoekt het uit en doet hiervoor op vlak
van service design een beroep op Antwerp Management School (Expertise Center Business Design & Innovation), om te komen tot een mogelijke nieuwe dienstverlening voor de doelgroep. Ook arbeidsconsulenten
van de Werkplekarchitecten worden betrokken. Zij namen al deel aan een
Lego Serious Play workshop en een persona-workshop en zullen vanuit
hun netwerk en expertise mee zorgen voor inzicht in en toegang tot de
doelgroep.

“Werkplekleren werkt, maar lang niet voor
iedereen. Dat was één van de conclusies
uit het verkennend onderzoek van Sterpunt Inclusief Ondernemen naar het intensief werkplekleren in Vlaanderen. Stof tot
nadenken dus. Het gaf mee aanleiding tot
het innovatieproject ‘Inplacement’.”

Voor een groep van deelnemers aan het intensief werkplekleren (TIW)
leidt de intensieve begeleiding en bemiddeling niet tot het beoogde werkplekleren of tewerkstelling. Zij putten geen succeservaring uit hun traject
in termen van werkplekleren, werkervaring of tewerkstelling. Een pijnlijke
vaststelling, zeker gezien de hoge beleidsmatige inzet op werkplekleren
en de inspanningen die de dienstverstrekkers leveren. We slagen er onvoldoende in hen de stap te laten zetten naar de werkvloer.

Daarnaast gaan we met de werkzoekenden aan de slag. Vanuit de expertise van de arbeidsconsulenten en de gegevens uit het verkennend onderzoek, ontwikkelen we een 6-tal persona’s. Dit zijn denkbeeldige gebruikers van de nieuwe dienstverlening, die een naam, gezicht en kenmerken
(gedrag, attitudes, motivaties, doelen) krijgen. Op basis van deze persona’s brengen we werkzoekenden samen, die aan dit profiel voldoen, om
aan de hand van gerichte vragen, concepten van de nieuwe dienstverlening te ontwikkelen en af te toetsen.

Omdat er nood was aan meer informatie over het profiel van deze werkzoekenden en de drempels die zij ervaren, zette Sterpunt een verkennend
onderzoek op.

Het project ging van start op 1 november 2017. Fase 1 duurt 8 maanden, focust op onderzoek via dataverzameling- en analyse en resulteert in één of
meerdere concepten van dienstverlening die ter validering worden. Hiervoor worden verschillende outputs opgeleverd: een experience map (visualisatie van de interactie van de dienstverlening met de gebruiker), een
Business Model Canvas, een indicatief evaluatieplan en de resultaten van
een eerste prototyping voor elke belangrijke stap in de dienstverlening.
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waren, nog geen werkplekleren hadden gehad en gedurende hun traject
niet hadden gewerkt. De arbeidsconsulenten werden bevraagd over hun
inschatting van de zoektocht naar werk en de drempels tot de arbeidsmarkt aan de hand van de VDAB-inschattingslijst. Daarnaast werden bijkomende profielkenmerken en casussen verzameld. Resultaat: 130 inschattingslijsten en 54 casussen die vervolgens werden geanalyseerd.
Uit het onderzoek blijkt dat drempels op vlak van mobiliteit, ondersteuning en relatie met naaste familie en vrienden, afhankelijkheid of hunkering, armoede, organisatie en planning, aangaan van relaties alsook gezondheidsproblemen vaak voorkomen. Daarnaast spelen ook drempels
op vlak van taal.
Op vlak van de zoektocht naar werk komen er vaak drempels voor. Het
gaat hierbij o.a. om het ontbreken van en niet (kunnen) hanteren van een
sterk persoonlijk en professioneel netwerk, niet overtuigend overkomen
bij sollicitaties, geen degelijk cv hebben, geen goede sollicitatiebrief kunnen schrijven en niet in staat zijn om zelfstandig vacatures op te sporen.
Op deze drempels wordt door de Werkplekarchitecten sterk geremedieerd in de begeleidingen.

ONDERZOEK OP BASIS VAN:

DREMPELS TOT ARBEIDSMARKT

&
130

130

54

INSCHATTINGSLIJSTEN

UITGESCHREVEN
CASUSSEN

37% IS ANDERSTALIG OF
LAAGGELETTERD

41%
41 % HEEFT DREMPEL(S) OP
VLAK VAN GEZONDHEID

40%
40% HEEFT DREMPEL(S) OP
VLAK VAN MOBILITEIT

INSCHATTING DOOR CONSULENTEN VAN:

17%

ZOEKTOCHT
NAAR WERK

DREMPELS

ONDERZOEKSRAPPORT

30%

37%

Dit project is gestart op 1 januari 2017 en loopt
tot 31 december 2018. Promotor is hier het sectorfonds Woodwize en Sterpunt maakt deel uit
van de stuurgroep. Andere partners binnen het
ESF-project zijn de sectorfondsen COBOT (textiel) en IVOC (confectie), allen lid bij Sterpunt.
Het project draait om de instroom van kansengroepen in deze sectoren van houtbewerking,
textiel en confectie.

		 Inclusief ondernemen op de kaart zetten
		 Werkgevers bewust maken over stereotiep denken
		 Drempels voor kansengroepen in vacatures in kaart
brengen
		 Kansengroepen helpen de weg naar onze sector te
vinden

Via de volgende acties en resultaten te bereiken:
		 Ontwikkelen van een Quickscan voor bedrijven
		 Ontwikkelen en toetsen van een ‘werkkansenkaart’
voor bedrijven
		 Uitwerken sectoraal opleidingsaanbod i.v.m. stereotypen en vooroordelen t.o.v. kansengroepen
		 In kaart brengen van mogelijke instroomjobs voor
kansengroepen
		 Uitwerken inspiratiemap inclusieve instroom
		 Een leidraad voor taakselectie en jobmatching ontwikkelen
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89% HEEFT GEEN STERK PERSOONLIJK EN PROFESSIONEEL NETWERK
EN SCHAKELT DIT NIET IN

56%

37% ERVAART DREMPELS OP VLAK
VAN PLANNING EN ORGANISATIE

De doelstellingen van dit project zijn:

60% DOET GEEN ERNSTIGE
INSPANNINGEN OM WERK TE
VINDEN

89%

30% HEEFT DREMPEL(S) OP
VLAK VAN ARMOEDE

ESF-PROJECT
‘WATCH FOR
TALENT’

ZOEKTOCHT NAAR WERK

60%

17% LEEFT IN OMGEVING WAAR
BIJNA NIEMAND WERKT

Arbeidsconsulenten van de Werkplekarchitecten, actief binnen de tender Intensief Werkplekleren (TIW), werden gevraagd om voor individuele klantendossiers een bevraging in te vullen. Er werd gekozen voor een
steekproef: werkzoekenden die zes tot zeven maanden in begeleiding

20

22% HEEFT MOEITE MET
SOCIAAL CONTACT

37%

KLANTENDOSSIERS

22%

56% HEEFT GEEN GOED ZICHT
OP ZIJN/HAAR KWALITEITEN

		 Kennismakingsmomenten organiseren: bedrijfsbezoek-jobbeurzen
		 Vacatures verspreiden
		 Ontwikkelen en toetsen van een ‘Netwerkkaart’ voor
kansengroepen

Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling en afname van een quick scan binnen
bedrijven, afgenomen door sectorconsulenten
om te zien hoe de bedrijven in deze sectoren
weten om te gaan met kansengroepen. Daarnaast gaat er energie naar de belangrijkste
instroomprofielen, waar binnen de bedrijven
vraag naar is. De samenwerkingsmogelijkheden
met de Werkplekarchitecten zijn uitgewisseld
en krijgen een beslag in een overeenkomst die
tegen januari 2018 operationeel is.
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IN DE SOCIAL PROFIT FASE 1
VAN START OP 1 DECEMBER 2017

– Patrick Ruppol |
projectleider Talentoscoop, GTB

Samen zullen we aantonen dat niemand langs
de kant moet toekijken, maar dat mits de juiste
toeleiding en ondersteuning er nog veel onbenut talent rondloopt. En wij hebben er alle vertrouwen in dat we met de Werkplekarchitecten
hiervoor de juiste partner hebben.”
— JEROEN DOOM | DIRECTEUR WOODWIZE

In de voorbereidende projectfase – 1.07.2017 tot
31.10.2017 – hebben de werkgeversfederatie voor
de social profit VERSO, GTB, Het Europees Platform voor Rehabilitatie, Hogeschool West-Vlaanderen HOWEST en Sterpunt Inclusief Ondernemen een nieuw model van dienstverlening
ontwikkeld.
Door in te zetten op:

ROADMAP NAAR INCLUSIEF ONDERNEMEN
EEN TOOL VOOR WERKGEVERS EN WERKPLEKARCHITECTEN
ONTWIKKELD DOOR STERPUNT

		 het veranderen van de mindset van werkgevers
omtrent het managen van diversiteit,
		 het concreet ondersteunen van werkteams zodat elk
teamlid zich betrokken en competent voelt,
		 het voor werkgevers helder maken wie hun contactpersoon kan zijn als er vragen zijn over werkplekleren, selectieprocessen, redelijke aanpassingen,
coachen van teams omtrent diversiteit,
		 het versterken van elkaars rollen als werkgeversfederatie, jobcoaches, arbeidsbemiddelaars…

worden er in de social profit opleidings- en jobkansen geboden voor werkzoekenden met een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Hoe wij onze dienstverlening best verder realiseren wordt nu onderzocht in een transnationaal partnerschap waarbij wij kunnen leren uit
de beste praktijken uit Spanje, Portugal en Hongarije. In Vlaanderen testen wij ons model in
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

7 TIPS
VOOR
EEN DUURZAAM
PARTNERSCHAP
MET VDAB
In de tweede helft van
2017 deed Sterpunt
Inclusief Ondernemen
een provinciale dialoogronde met alle provinciale directies van VDAB.
De reflecties vanuit de
Werkplekarchitecten
voor het JOP 2018 van
VDAB en de ervaringen
op het terrein vormden
hiervoor de aanleiding.
Uit dit constructief en
openhartig overleg haalde Sterpunt Inclusief Ondernemen enkele suggesties die het de moeite
vindt om te delen op
Vlaams niveau. Het gaat
om reminders en suggesties die we vanuit
de Werkplekarchitecten
willen blijven meegeven
om de samenwerking
met VDAB in 2018 kracht
te geven.

➀ Periodiek provinciaal
overleg

“De volgende vijf jaar heeft de
sociale sector in Vlaanderen
meer dan 50.000 nieuwe
medewerkers nodig.”

➁ De zevende sectorale
clusterwerking
operationaliseren

➂ De administratieve
lasten minderen

➃ De bevoegdheden en

Zie je door de bomen het bos niet meer wanneer
het over arbeidskansen gaat? Twijfel je over wat
vandaag mogelijk is als het gaat om stageleerkansen en tewerkstellingsmaatregelen? Is werkplekleren Latijn voor jou?
We beseffen dat ‘inclusief werken en ondernemen’ een containerbegrip is. Wat zit daar allemaal in?
Simpelweg gaat het erom dat je als bedrijfsleider, personeels- of HR-verantwoordelijke of
zaakvoerder beseft dat alle mensen verschillen
van elkaar. En dat precies die verschillen ervoor
zorgen dat we groeien. Want nu net verschillende ideeën brengen oplossingen dichterbij.

“In een inclusieve onderneming
werkt iedereen op de juiste plek
en maken de verschillen tussen
mensen het verschil.”

De Werkplekarchitecten maken je werkwijs
met deze roadmap in tegelformule. We vertrekken van jouw vraag en zoeken samen een weg
naar een oplossing op maat van jouw bedrijf.
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Talentoscoop reikt handvaten aan om werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven op duurzaam werk in de
social profit. Het partnerschap gelooft dat wij
hierdoor een betere dienstverlening aan de gebruikers realiseren. Dit zijn de jongeren in het
jeugdwerk, ouderen in de woonzorgcentra,
mensen met gezondheidsklachten …
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N AWO O R D

ESF-PROJECT
TALENTOSCOOP

“In het kader van de ESF-oproep ‘Focus
op Talent’ dat wij met 3 sectororganisaties, COBOT (textiel), IVOC (confectie)
en WOODWIZE (hout) en met de Werkplekarchitecten uitvoeren, is nu – 1 jaar na de start van het
WATCH for TALENT- ESF-project – het uur van de
waarheid aangebroken.
Vanaf januari 2018 worden er concrete afspraken gemaakt met Werkplekarchitecten. Wij willen samen met deze Werkplekarchitecten onze
bedrijven uit de maakindustrie helpen om inclusief te ondernemen. Dit creëert een win-win:
voor het bedrijf zelf, dat alsmaar moeilijker geschikt personeel vindt, maar ook voor de (toekomstige) medewerker, die al te veel te horen
kreeg dat hij/zij toch niet het juiste profiel heeft.

nawoord

verantwoordelijkheden van mandaattoekenningen

➄ De zin van provinciale
middelen

➅ De klant hoeft slechts
éénmaal zijn
gegevens te geven

➆ Gebruik de single
points of contact,
ook bij de partners
De integrale tekst van
de 7 tips en het adviesrapport JOP 2018 zijn te
raadplegen op www.dewerkplekarchitecten.be.

DE DAADKRACHT
IN 2018
— Bert Boone | Dagelijks bestuurder

Een jaar even stopzetten en in ogenschouw nemen geeft een zicht onderweg. Maar een weg waarnaartoe? In welk breder kader zijn de acties van 2017 te plaatsen? Welke versteviging mogen ze
verwachten in de loop van 2018? Welke eindpunten willen we in zicht krijgen?
Enkele trends zijn vaste waarden in het Vlaamse arbeidsmarktgegeven. De Vlaamse arbeidsmarktregisseur, bij monde van Fons Leroy, stelt dat we op een historisch kantelmoment staan in het modern arbeidsmarktbeleid, gezien de
nefaste demografische evolutie naar 2030, de huidige economische groei en de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt. Dus
klinkt het logisch om vanuit Sterpunt Inclusief Ondernemen
voor de Werkplekarchitecten 5 wegwijzers te plaatsen:
➀ WERKPLEKLEREN IS DE BASIS voor de volgende jaren om de arbeidsinschakeling van diverse groepen werkzoekenden (leerlingen, studenten, werkzoekenden, langdurig
werkzoekenden, oudere werkzoekenden, jobwisselaars,…)
geruisloos te laten verlopen. Investeren in diverse vormen
van werkplekleren om de methodiek te versterken en te vernieuwen zijn aan de orde.
➁ MENTORSHIP WORDT HET NIEUWE MODEWOORD. Werkplekleren veronderstelt immers een kwalitatieve werkplek(ondersteuning) die niet permanent kan worden aangereikt door arbeidsbemiddeling en jobcoaches. De
peter/meter of mentor in het bedrijf, desnoods een externe
jobcoach die volledig vertrouwd is met het reilen en zeilen in
het betreffende bedrijf, zijn sleutelfiguren die het succes van
de arbeidsinschakeling zullen bepalen.

Allemaal te moeilijk en te technisch om gewoon te zeggen:
“beste bedrijfsleider, erken dat er vandaag een mogelijkheid is
om geschikte mensen te vinden. Weet dat er oplossingen zijn,
wanneer we de gekende functiebenamingen durven omgooien en creatief op zoek durven gaan hoe functierollen telkens
opnieuw mogen worden aangepast aan de nieuwe realiteit
van nieuwe mensen en nieuwe bedrijfsverwachtingen.”
➄ NIEUWE FUNCTIEROLLEN binnen de dienstverleningen op de arbeidsmarkt zullen het resultaat worden van de
huidige ontwikkelingen en hun effecten. Ik twijfel of de generieke arbeidsconsulent of arbeidsbemiddelaar nog een lang
leven beschoren blijft. De SERV maakt zich beter klaar om
nieuwe profielen nieuwe inhouden te geven. Opnieuw zijn
de woorden al gemaakt, maar de onderbouw, de invulling en
de gepaste opleidingen dienen daadwerkelijke antwoorden
te worden op de twijfels en vragen die bij de professionele krachten leven. De gezondheidscoach voor het bedrijf is
in wezen al geboren. De SUEM-coach (Supported Employment-coach) heeft een meer dan Europees referentiekader.
De Werkplekadviseur is een Vlaams product dat verdieping
verdient. De job- en taalcoach zijn eigenlijk wezenlijk onderscheiden functierollen die dat onderscheidend vermogen
ook verdienen, ten goede van hun klanten.
2018 ZIET ER DUS HOOPVOL UIT. Want elke betrok-

➂ WOORDEN WEKKEN. VOORBEELDEN STREKKEN.
Ook al is er vandaag nog veel nood aan duiding, gewoonweg
omdat de hervormingen diepe verwarring hebben gezaaid
bij de arbeidsbemiddelaars en op de werkvloeren. De welwillende werkgevers, de werkplekken, de bemiddelaars en
jobcoaches, met inspiraties uit de sectoren en de werkzoekenden en medewerkers zelf, hebben tijd en moed nodig
om positieve verhalen te vertellen die hun collega’s kunnen
overtuigen en sterken om gewoon te doenken. Het denken
heeft ook vandaag vooral nood aan het doen dat bekrachtigt
en versterkt.
➃ Het werkplekleren, het mentorship en de geïllustreerde
daadkracht ervan zijn vandaag de sleutels om de vooropgestelde hervorming daadwerkelijk te vernieuwen. Neen, geen
circulair weerkerende reorganisaties waarin de medewerkers
de voortgang niet zien, maar VERNIEUWENDE METHODIEKEN EN INSTRUMENTEN die handvaten zijn voor
hen om de veranderde arbeidsmarkt te stofferen. De woorden zijn reeds geboren: jobcreatie, jobcrafting, jobcarving.
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kene – of het nu de overheid is, de beleidsmakers, de bedrijven, de dienstverlenende organisaties, de werkvloeren, de
werkzoekenden of de werkenden - elk van hen kan mee timmeren aan de weg die bijdraagt tot meer economische groei
en meer welzijn. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties, allemaal ambities voor 2030, zijn echt wel
een ankerpunt om naartoe te werken:

De Werkplekarchitecten, samen met Sterpunt Inclusief Ondernemen, trekken in hun jaaractieplan 2018 de juiste kaarten. Ze leggen ze ook transparant op tafel. Uitdagend, maar
tegelijk ook uitnodigend om er samen wat van te maken.
Want samenwerken blijft lonen.

nawoord

DE WERKPLEKARCHITECTEN IN BEELD 2017

24

