Werkplekleren

hoeft niet langer

een toverwoord
te blijven

Werkplekarchitecten?
De Werkplekarchitecten geven uw personeelsbeleid mee vorm!

1

Verloren in de jungle van de tewerkstellingsmaatregelen?
Human Resources Ondersteuning

2

Geen knelpuntvacatures dankzij opgeleide werkzoekenden.
Competentieversterkende acties en trajectbegeleiding

3

Maak kennis met uw toekomstige werknemer
op uw eigen werkvloer.
Werkervaring en werkplekleren
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Jongeren worden ‘on the job’ enthousiaste werknemers.
Werkinleving voor jongeren

5

Extra (taal)ondersteuning in hun werkomgeving.
Job- en taalcoaching op de werkvloer

6

Tevreden werknemers dankzij loopbaanbegeleiding!
Loopbaanbegeleiding en outplacement

Inclusieve ondernemer?
Het Vlaamse arbeidsmarktbeleid stelt de uitdaging scherp: we hebben meer veel meer - ondernemers nodig die hun werkvloeren openstellen voor stages en
opleidingen. Een inclusieve maatschappij vraagt dus inclusieve ondernemingen.
De Werkplekarchitecten zoeken een hechte band met deze inclusieve ondernemingen. Zij kunnen hun engagement benadrukken door een charter “Inclusief
Ondernemen” af te sluiten. Op deze manier worden deze werkgevers, net zoals
de Werkplekarchitecten, lid van Sterpunt Inclusief Ondernemen. Wenst u meer
informatie? Neem contact via www.dewerkplekarchitecten.be of stuur een e-mail
naar info@dewerkplekarchitecten.be.

Wat mag u verwachten?
Exclusief gebruik van het beeldmerk “Inclusieve Onderneming” op uw interne
en externe communicatie.

inclusieve onderneming
Op het einde van het kalenderjaar een inclusief verslag van dit samenwerkingsverband. Handig te gebruiken in uw jaarverslag en/of bij het opmaken van
offertes en aanbestedingen met een sociale clausule.
Een VIP-uitnodiging op minimaal één jaarlijks event dat Sterpunt Inclusief
ondernemen organiseert rond de thematieken die de missie aanbelangen.
VIP-toegang tot het vormingsaanbod van Sterpunt Inclusief Ondernemen voor
uw medewerkers.
Vijf van uw medewerkers krijgen een onbeperkte toegang tot “De Werkplekschakelaar”. Dit is een uniek interactief overlegplatform met als doel door
kennisdeling inclusief aan de slag te gaan met mensen die potentieel hebben
voor een reguliere job.

Werkplekschakelaar
Elke Inclusieve Ondernemer die het charter heeft ondertekend, kan heel eenvoudig een
account vragen via het nummer 09/277 94 30 31 of via info@dewerkplekschakelaar.be.
Meer info en toegang via www.dewerkplekarchitecten.be

www.commotie.be

Wie zijn de Werkplekarchitecten?
De Werkplekarchitecten zijn een honderdtal niet-winstgedreven organisaties
die alle lid zijn van Sterpunt Inclusief Ondernemen.
Ze zijn onder hun eigen naam actief op zo’n 230 plekken in Vlaanderen en
Brussel. Vele onder hen al meer dan 25 jaar!
De Werkplekarchitecten streven naar een maatschappij waarin er voor iedereen
een reguliere job is weggelegd. Ook al is de weg ernaartoe misschien wat langer
en wat hobbeliger.
Binnen deze visie reiken zij de inclusieve ondernemingen de hand om samen
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te matchen.
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