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Werkplekleren hoeft niet langer
een toverwoord te blijven

Meer dan 150.000 Vlamingen extra aan
het werk krijgen en een werkzaamheidsgraad van 76% in 2020 halen. Dat zijn
de ambities, niet meer, maar ook niet
minder. Via de overdracht van bevoegdheden door de zesde staatshervorming
krijgt Vlaanderen hiertoe nieuwe kansen. De ongeziene budgettaire uitdagingen waar de regering vandaag voor
staat, leggen de lat bijzonder hoog.

Inspanningen leveren met mensen is investeren, ruimte en tijd maken voor hen. Dit botst
met wat een overheid vandaag wil: met zo
weinig mogelijk inspanningen zoveel mogelijk
resultaat boeken. En dat resultaat beperkt
zich vandaag tot een jobmeting.
Duurzaamheid? Vandaag hebben we blijkbaar
geen boodschap aan het verkleinen van de
afstand naar een job, aan de waardebeleving
van de werkzoekende te kunnen bijdragen,…
Nochtans leggen we hele trajecten af met
mensen die werken aan hun kwetsbare
positie op de arbeidsmarkt. Hen opgeven is
gewoonweg geen optie.

Maar de vergrijzing komt razendsnel op ons
af en we hebben geen tijd te verliezen. We
investeren dan ook in wendbare werknemers
en ondernemingen en in het activeren van
talenten. De wirwar aan doelgroepkortingen
werd ontrafeld en herleid tot drie prioritaire
groepen: laag-- en middengeschoolde jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. De voorbereiding voor een nieuw
systeem van tijdelijke werkervaring loopt.

Het verheugt me dan ook dat Sterpunt
Inclusief Ondernemen kiest voor verandering
en de uitdaging aangaat om de inclusieve
arbeidsmarkt te realiseren, samen met
zijn leden, de Werkplekarchitecten, samen
met ondernemers en werkgevers en in
samenwerking met andere arbeidsmarktactoren. Want als het Vlaamse arbeidsmarktbeleid kwalitatief ondersteund wordt op de
werkvloer, zullen de effecten en de impact
ervan des te meer voelbaar zijn voor alle
direct betrokkenen.
Ik reken erop dat de Werkplekarchitecten,
met hun opgebouwde ervaring en sociale
gedrevenheid, mensen in een kwetsbare
arbeidsmarktpositie de nodige begeleiding
op maat aanbieden en hun competenties
versterken, zodat ook zij een arbeidsplaats
vinden die past bij hun talenten.

prof.
LUC SELS

Als vernieuwde en dus jonge organisatie hoeven we niet te sterk terug te
blikken op wat voorbij is. Het is veeleer zaak om toekomst te maken en daarvoor
vandaag dag in dag uit inspanningen te leveren. Met deze jaarkrant kunnen we
er evenwel niet om heen. Enkele reflecties kunnen helpen om nog beter te weten
met welke focus we als Werkplekarchitecten stappen vooruit zetten.

Vlaams minister van Werk,
Economie, Innovatie en
Sport

Hervormingen die noodzakelijk zijn om de
mismatch tussen vraag en aanbod weg te
werken en de broodnodige vereenvoudigingen door te voeren. Hervormingen die ook
een impact hebben op de sector die Sterpunt
Inclusief Ondernemen, het nieuwe SLN,
vertegenwoordigt.
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Met Sterpunt hebben we begrepen dat we
niet moeten blijven leunen op de schouders
van de overheid. We moeten niet blijven jammeren wanneer er opnieuw subsidies worden
geminderd. De overheid volgt zeer gedisciplineerd haar keuzes en budgetten. We hoopten wel dat we iets meer steun en tijd zouden
krijgen om de transitie te maken.

“Als het Vlaamse
arbeidsmarktbeleid kwalitatief
ondersteund wordt
op de werkvloer,
zullen de effecten
ervan des te meer
voelbaar zijn voor
alle betrokkenen. ”
philippe muyters
Vlaams minister van Werk, Economie,
Innovatie en Sport

De overheid blijft een waardevolle partner,
maar overheidsafhankelijk blijven werken is
niet langer een optie voor ons.
Dat betekent dat we ons met de Werkplekarchitecten op drie terreinen actief bewegen:
1. marktwerking
We stappen mee in tenderoproepen, daar
waar we menen een deskundige bijdrage
te kunnen leveren en liefst in samenspel
met elkaar.
2. overheidssteun
We blijven ijveren bij de hervormingen om de
nodige tussentijd te krijgen voor de verandering; tegelijk blijven we de noden benoemen
die, ondanks de marktwerking, niet verdwijnen en dreigen ondergesneeuwd te geraken.
3. lokale projecten met lokale regisseurs
De verschuiving van deelaspecten van de
regie naar het lokale niveau vraagt alertheid
om ook daar actief te blijven met lokale
projecten in samenwerking met gemeenten,
steden en OCMW's.

Deze gerichtheid is niet nieuw, maar ze zet
wel de focus van ons actieterrein andermaal
scherp. Het voorbije werkjaar deden we
het nodige om ons te handhaven binnen de
tenders. We maakten werk van een vernieuwde dienstverlening met BIO-booster en het
Werkplekadvies. De ontwikkeling ervan
vraagt telkens terugkoppeling om te bewerkstelligen dat er voldoende draagvlak is. Het
succes van het aanbod is afhankelijk van dat
draagvlak.

“Bedrijven verdienen
gewoonweg meer ondersteuning in hun ambitie
om hun ondernemen
met hun medewerkers
succesvol te maken.”
Maar het ontbreekt ons aan sociale impactmeting. Vandaag slagen wij en instituten er
nog niet in om te meten wat er aan meerwaarde wordt gerealiseerd, ook wanneer die
job niet direct binnen handbereik komt. We
startten een verbeterde monitoring, enkel
omdat ‘meten’ nog altijd ‘weten’ is.
We moeten de analyses kunnen verbreden
naar de werkvloer. Daar wordt het lukken of
mislukken bepaald. Bedrijven verdienen gewoonweg meer ondersteuning in hun ambitie
om hun ondernemen met hun medewerkers
succesvol te maken. Daar moeten dus de
Werkplekarchitecten kunnen opereren.
En als het van hen afhangt, dan is het grotendeels aan de overheid om deze kwalitatieve
ondersteuning mogelijk te maken. Maar dan
moet er ook iets breder worden gekeken dan
enkel en alleen de jobkortingskansen. Want
het is zaak dat deze middelen worden geïnvesteerd in de mensen waar het om gaat!
bert boone
dagelijks bestuurder

Luc Sels is actief betrokken bij het
arbeidsmarktbeleid en de beleidsadvisering. Hij zetelt in de Hoge Raad voor de
Werkgelegenheid en is promotor van het
Steunpunt Werk dat zich toelegt op de
monitoring van de arbeidsmarkt en de
Vlaamse regering adviseert over arbeidsmarktbeleid. Heel recent is hij ook als
voorzitter aangesteld van het pas opgerichte Vlaams Partnerschap Duaal leren.
Eerder dan zich sturend of controlerend
op te stellen, ziet de nieuwe voorzitter
zichzelf vooral functioneren op het
snij-vlak van het Werkplekarchitectennetwerk, het onderzoek en het beleid.
Of zoals hij het zelf omschrijft: “Wat ik
het netwerk van de Werkplekarchitecten
kan bijbrengen is precies mijn ervaring
met organisatie- en bestuurskunde (als
decaan van de Faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen), met beleid en
beleidsvoorbereiding (vanuit mijn adviesrol en als hoofd van het Steunpunt Werk)
en met wetenschap en onderzoek (als
professor aan de KU Leuven).”

l @wparchitecten
www.dewerkplekarchitecten.be
verantwoordelijke uitgever Bert Boone
contact Reigerstraat 10, 9000 Gent — T 09 220 84 31 —
info@dewerkplekarchitecten.be
vorm en illustraties koen & frank — www.koen-frank.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of
op welke andere wijze dan ook en evenmin in een geautomatiseerd gegevensbestand worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sterpunt Inclusief Ondernemen
vzw. Het logo ‘Sterpunt Inclusief Ondernemen’ en de omschrijving ‘De Werkplekarchitecten’ zijn gedeponeerd.

© 2016 - Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw
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JONGEREN
In het secundair onderwijs kunnen jongeren via
het stelsel ‘Leren en Werken’ een algemene en
beroepsgerichte vorming combineren met een
vorm van werkplekleren.
Doel is om de kansen op een kwalificatie te
verhogen en de jongeren voor te bereiden
op de arbeidsmarkt. Voor jongeren die niet
arbeidsrijp zijn, biedt het stelsel aangepaste
trajecten onder de vorm van brugprojecten,
voortrajecten en persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Tal van Werkplekarchitecten organiseren dergelijke alternatieve trajecten.
De Vlaamse Regering is volop bezig met een
hervorming van het stelsel Leren en Werken.
Naast het bestaande aanbod bij Werkplekarchitecten van brugprojecten, voortrajecten en
persoonlijke ontwikkelingstrajecten, werden
verschillende beleidsonderzoeken afgerond
(Syntra, HIVA en WSE) en startten innovatieve
ESF-projecten en andere pistes. Sterpunt
Inclusief Ondernemen informeert zijn leden
over deze ontwikkelingen. De output van deze
verschillende sporen moet het beleid inspireren bij het uittekenen van een nieuw kader.

Deze 50-plussers hebben
professionele ervaring
in de door de jongere
geambieerde sector. Ze
helpen de werkzoekende,
ondersteunen en begeleiden hem of haar in
hun professioneel project (het vinden van
een opleiding, stage of job). Eens de duo’s
gevormd zijn, worden ze door DUO for a JOB
opgevolgd en begeleid gedurende de volledige mentorperiode.
Via dit intergenerationeel mentorschap
(coaching) wil DUO for a JOB helpen om
iedereen gelijke kansen te geven bij hun
toegang tot de arbeidsmarkt.
Zo bouwt mentoring interculturele en intergenerationele relaties op, maar versterkt het
ook de sociale cohesie. Voor de mentoren is
het een unieke kans om een maatschappelijk
engagement aan te gaan, actief te blijven
door ervaringen te delen, sociale vaardigheden aan te scherpen en er bovendien een
nieuw sociaal netwerk van meer dan 260
mentoren bij te krijgen.

“Mijn mentor: een echte partner die me toonde hoe onze sector hier volledig anders functioneert. Ik kreeg toegang tot zijn netwerk, hij
hielp me mijn CV op punt te stellen en leerde
me ook geduld te hebben. Nu heb ik, dankzij
Stephan en DUO, een job in de logistiek!”

“Bij DUO for a JOB heb ik het beste
van mijn levenservaringen doorgegeven.
Verrassend genoeg kreeg ik veel meer
terug van mijn mentee en de
organisatie.”

mentee bernard (30)

mentor stephan (62)

DE WERKPLEKARCHITECTEN

Een duo aan u voorgesteld:
Ibrahima & Christian
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ACTIES STERPUNT
INCLUSIEF ONDERNEMEN
• Ondersteuning Werkplekarchitecten bij tender TIBB4, …

BEROEPSOPLEIDING
EN COMPETENTIEVERSTERKENDE ACTIES

DUO FOR A JOB EN INTERGENERATIONEEL MENTORSCHAP
Werkplekarchitect DUO for a JOB brengt
werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in contact met 50-plussers die
hen bij hun inspanningen willen begeleiden.

IN BEELD 2016

Ibrahima heeft een master in management
behaald in Guinea. Eerst heeft hij in een inkoopafdeling gewerkt, dan gedurende twee
jaar als commerciële raadgever. Hij was ook
politiek actief. Zodra de regerende partij bij
de verkiezingen aan de macht kwam begon
een heksenjacht op de politieke tegenstanders. Ibrahima en zijn familie moesten vluchten naar Senegal. Dan ondernam Ibrahima
eerst als enige de tocht naar België, waar hij
het statuut van politiek vluchteling aanvroeg
en verkreeg. Later verhuisde ook zijn familie
dankzij gezinshereniging.
Ibrahima kon zijn diploma niet meenemen op
zijn vlucht. Hij kan dus zijn master in België
niet laten gelden. Hij heeft ondertussen een
opleiding tot boekhouder en een andere in
informatica gevolgd.
Nog altijd werkloos behaalde hij een PWA als
schoolbegeleider. Ibrahima hoorde over DUO
for a JOB tijdens het integratieproces dat
hierop volgde. Bij DUO for a JOB ontmoette
hij Christian, zijn mentor, met wie hij zou samenwerken om een baan binnen de logistiek
of boekhouding te vinden.
Christian is op pensioen met een lange loopbaan in boekhouding achter de rug. Hij werkte ook een tijdje binnen rekrutering en heeft
er met eigen ogen discriminatie waargenomen. Al gaf Christian zelf een kans aan
iedereen, ongeacht hun afkomst, hij besefte
dat veel collega’s socio-culturele criteria in
acht namen bij elke kandidaat, zelfs in een
sector zoals boekhouding waar een tekort
aan kandidaten bestaat. De missie van DUO
for a JOB, namelijk het bestrijden van ongelijkheden op de arbeidsmarkt, trok hem aan
en hij besliste zich in te zetten als mentor.
"Ik ben op zoek naar een baan en ik ondervind nogal veel moeilijkheden en problemen
met betrekking tot discriminatie. Deze steun
kan m
 e helpen dit land te begrijpen, hoe het
werkt vanuit sociaal oogpunt, en hoe ik mij
kan voorbereiden op de uitdaging van het
zoeken naar een baan. Het helpt me en het
blijft me helpen. Het is in deze context dat ik
naar DUO stapte en ik er Christian ontmoette
die veel ervaring heeft in mijn vakgebied,"
zegt Ibrahima.
Christian heeft al een eerdere duo-mentoring
achter de rug. Zijn mentee Asmaa vond werk
in een grote vzw. Bescheiden verklaart Christian dat vooral de kwaliteiten van zijn leerling
het meest hebben meegespeeld, en hij bevestigt dat het hetzelfde zal zijn met Ibrahima.
We wensen hen een even succesvolle coachingervaring toe en vooral een mooie
menselijke ervaring.

Deze acties ondersteunen werkzoekenden en werknemers bij het
versterken van vaktechnische én
generieke competenties.
De deelnemers verwerven niet
alleen nieuwe kennis en vaardigheden om efficiënt te functioneren in een specifiek beroep; ze
versterken ook hun algemene
competenties, (arbeids)attitudes
en sociale vaardigheden.

Trajectbegeleiding
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.
De trajectbegeleiding
ondersteunt dit proces.

• Vinger aan de pols bij VDAB-regie
• Overleg met lokale overheden,
contacten faciliteren
• Kenbaar maken van VTO-aanbod
van de Werkplekarchitecten zelf
via communicatiekanalen
Sterpunt

58 WERKPLEKARCHITECTEN

(en nog meer vestigingen!)
bieden beroepsopleiding en
competentieversterkende acties aan
over heel Vlaanderen

CVA EN
TRAJECTBEGELEIDING
EEN INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT REALISEREN KAN ENKEL ALS ALLE PARTNERS DE KRACHTEN BUNDELEN

JAN
YPERMAN
ZIEKENHUIS
IEPER
“De sprong wagen is
voor ons (en voor
de studenten) een
volledige win-winsituatie gebleken”
chantal catteeuw
jan ypermanziekenhuis

Samen met Werkplekarchitect Jobcentrum is Chantal Catteeuw al sinds 2006
de drijvende kracht achter de opleiding voor
logistiek assistent. In samenwerking met de
VDAB stelt het ziekenhuis zijn vloer open
voor de praktische kant van de opleiding.
De logistieke assistenten worden opgeleid
om verpleegkundigen en verzorgenden bij
te staan met ondersteunende taken.
Logistieke assistenten in het Jan Ypermanziekenhuis hebben een gevarieerd takenpakket:
naast het wegvoeren van patiënten van en
naar onderzoeken, doen de assistenten hier
ook maaltijdbedeling en andere logistieke
taken.
De opleiding voorziet theorie in voedingsleer,
hygiëne, EHBO, ziekteleer en verplegingstechnieken. De praktijk dient dus daarop aangesloten te kunnen worden om optimaal te zijn.
“Werkplekleren in combinatie met een
beroepsopleiding als logistiek assistent is
echt ideaal voor dit jobdoelwit”, zo zegt
Chantal Catteeuw.

“Na 10 jaar ben ik ontzettend trots op alle
succesverhalen. Die hebben een golf aan solidariteit, fierheid en flexibiliteit in gang gezet
in ons ziekenhuis. De sprong wagen is voor
ons (en voor de studenten) een volledige
win-win-situatie gebleken.

13 vaste
contracten
na het afronden van de opleiding in
de afgelopen tien jaar

In het Jan Ypermanziekenhuis alleen al zijn
er in de afgelopen 10 jaar 13 mensen vast
kunnen beginnen na het afronden van hun
opleiding. De meeste anderen vinden ook
zonder veel problemen werk nadien, al dan
niet als logistiek assistent”.
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SUBSIDIE INTENSIEF
WERKPLEKLEREN
Binnen een tijdelijke subsidieregeling worden in de periode juli 2015
– december 2016 zo’n 2500 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt intensief begeleid en bemiddeld
naar werk via werkplekleren door regionale partnerschappen van Werkplekarchitecten in opdracht van VDAB.

2500 begeleide
werkzoekenden
Deze Werkplekarchitecten zijn sterk
lokaal en regionaal verankerd en kunnen
terugvallen op uitgebreide expertise
inzake werkervaring, begeleiding en
bemiddeling naar werk van werkzoekenden, mede opgebouwd binnen de voormalige Werkervaringsprojecten (WEP+).

TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN
In totaal staan
21 Werkplekarchitecten, actief binnen
één of meerdere regio’s, in voor zo’n

Arbeidsmarktregisseur VDAB
besteedde deze begeleidingsen bemiddelingsopdracht via een
openbare aanbesteding uit aan
deskundige partners.

“Opnieuw een kans om
mij te bewijzen na 2 jaar
werkloosheid”
miljaaim ferizi (39)

60%

van de 2.500 voorziene trajecten in
2016 en van de 5.000 trajecten op
jaarbasis vanaf 2017.

65%
van de regionale percelen

werd gegund aan partnerschappen
van Werkplekarchitecten

WERKPLEKLEREN = DE TOEKOMST!

INTENSIEF
WERKPLEKLEREN
ACTIES STERPUNT
INCLUSIEF ONDERNEMEN
• Voorbereiding uitrol Subsidie
Intensief Werkplekleren (SIW)
• Opvolging resultaten SIW en TIW
• Werkgroep met VDAB over SIW
• Organisatie tussentijdse bevraging bij
SIW-partners i.f.v. optimalisatie
• Uitwerken van een model partnerschapsovereenkomst
• Beleidsadvisering

PDC Brush is een borstelfabrikant die
op dit moment de kans geeft aan

8 STAGIAIRS

kris gys - productieleider pdc

FULLTIME
BEGELEIDING

“Voor mij is dit project uniek
omdat ik na een lange ziekteperiode
terug een interessante uitdaging
gevonden heb. Hierbij kan ik mijn
vroegere ervaring als ploegchef
integraal gebruiken in het coachen en
begeleiden van onze stagiaires.”

via een beroepsinlevingsovereenkomst of BIO.
Dit zorgt ervoor dat men

kan bieden op de werkvloer!

“Voor mij was dit een gouden
kans, ik kon terug aan de slag na
een lange periode zonder werk
en wat meer is, ik kan nu ook aan
de slag in een IBO- contract.
Een fantastische ervaring!”
filip (49) - stagiair

“Het leuke aan dit project is dat
iedereen wint. De werknemer krijgt
een mooie premie aanvullend op
de uitkering, wij kunnen iemand
een kans geven om zich terug te
integreren in het arbeidscircuit.”

coach dominique werkplekarchitect vzw tot uw dienst

Sonja: "Het was het
duwtje dat ik nodig had!"
Lees het verhaal van Sonja (50) op p.19
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LOOPBAANONDERSTEUNING
LOOPBAANBEGELEIDING
IN VLAANDEREN
Loopbaanbegeleiding is een individuele begeleiding waarbij je samen met een vaste loopbaancoach van een erkend loopbaancentrum
je werksituatie en loopbaan onder de loep
neemt.
Elke burger die aan de algemene voorwaarden voldoet kan een loopbaancheque aanvragen. Een cheque geeft recht op een pakket
van 4u loopbaanbegeleiding bij een erkend
centrum en heeft een waarde van 550 euro,
waarvan je slechts 40 euro zelf dient te betalen. Een burger kan twee loopbaancheques
aanvragen in een periode van zes jaar. Hij kan
ze spreiden over zes jaar, maar desgewenst
kan hij ze combineren om één langlopende
begeleiding te volgen.
Algemeen gesteld moet je op het ogenblik
van je aanvraag aan deze 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 en je volgde de voorbije 6 jaar
nog geen loopbaanbegeleiding.

Vandaag bieden

22 Werkplekarchitecten
op in totaal meer dan 130 locaties

in Vlaanderen loopbaanbegeleiding aan.
Meer informatie over deze aanbieders en
loopbaanbegeleiding vindt u terug op de
website www.werkdatikwil.be ontwikkeld
door Sterpunt Inclusief Ondernemen.

Toen lieve (35) uit genk
te horen kreeg dat ze
aan fybromyalgie leed,
was dat een zware
klap. “Ik had een fantastische job als zorgkundige, en nu moest ik
die opgeven”, vertelt ze. Gelukkig kon ze
een beroep doen op loopbaanbegeleiding.
“Mijn ogen zijn opengegaan. Ik weet nu
dat er nog andere dingen zijn die ik kan én
leuk vind.”
Lieve en Suzy volgden loopbaanbegeleiding
bij Werkplekarchitect Stebo - Loopbaanwijzer.

Een burn-out noodzaakte suzy (54)
ziekteverlof te nemen. Al snel besefte
ze dat het zo niet verder kon. Maar hoe
dan wel? Haar psycholoog verwees haar
naar Loopbaanwijzer door voor
loopbaanbegeleiding.
“Dankzij de gesprekken kreeg ik weer
wat zelfvertrouwen. Ik weet nu wat ik
wel nog kan en welke zaken voor mij
belangrijk zijn in een job. Die inzichten
geven me de rust die ik nodig heb om
me helemaal te kunnen concentreren op
mijn herstel. Binnenkort wil ik de stap
naar solliciteren zetten. Ik krijg er stilaan
weer zin in”, vertelt Suzy.

ACTIES STERPUNT
INCLUSIEF ONDERNEMEN
• Deelname aan interactieve bevraging
in het kader van geplande wijzigingen
BVR Loopbaanbegeleiding
• Ondersteuning van de
Werkplekarchitecten - aanbieders
loopbaanbegeleiding
• Beleidsadvisering toekomst loop-		
baanbegeleiding
• Deelname aan Vlaams Forum
Loopbaanbegeleiding
• Bekendmaking loopbaanbegeleiding
via de website www.werkdatikwil.be

Outplacement
Loopbaanbegeleiding via het systeem van
de loopbaancheques is slechts één van de
manieren waarop Werkplekarchitecten loopbaanondersteuning op maat aanbieden.
Een aantal Werkplekarchitecten biedt
bijvoorbeeld 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
wettelijk zijn vastgelegd.
Deze Werkplekarchitecten beschikken als
outplacementbureau over het Certo-label,
dat een kwaliteitsgarantie biedt aan organisaties en werknemers die op hen een beroep
doen.
Werkenden staan soms voor keuzes of hebben vragen over de richting die ze uit willen
met hun loopbaan. Bij loopbaanbegeleiding
neemt de werkende - samen met een vaste
coach - zijn loopbaan onder de loep. Daarna
is hij of zij in staat die loopbaan meer aan te
sturen. 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 of zij belangrijk vindt, wat hem of haar
motiveert… Dat resulteert uiteindelijk in een
persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), dat aangeeft welke stappen nodig zijn om de geformuleerde loopbaandoelen te bereiken.

“LOOPBAANBEGELEIDING IS VOOR IEDEREEN ANDERS.
EEN TRAJECT OP MAAT. ”
In 2015 maakten in Vlaanderen
15.357 personen gebruik van de
loopbaancheques bij de 176 erkende
centra voor loopbaanbegeleiding.
Eind april 2016 waren er
183 gemandateerde loopbaancentra.
Zowel het aantal erkende centra voor
loopbaanbegeleiding als het aantal
deelnemers is de afgelopen jaren
sterk gestegen.

SUCCESVERHALEN

6 \ ACTIEDOMEINEN

van buschauffeur naar
maatschappelijk werker.
Patrick p.19
nu zit ik zelf aan het stuur
van mijn loopbaan.
Bart p.18
meer werken en toch minder
moe zijn? dat kan perfect.
Mara p.18
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DE WERKPLEKARCHITECTEN

JOB- EN
TAALCOACHING
JOB- EN TAALCOACHING

FINANCIERING

Bij jobcoaching begeleidt een bedrijfsexterne
coach een nieuwe werknemer én zijn werkgever op de werkvloer. Een werkgever kan
een jobcoach inschakelen vanaf het moment
dat een nieuwe werknemer is tewerkgesteld.

Job- en taalcoaching wordt sinds 2008 gefinancierd met middelen uit het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA-3) voor de non- en
social profit. De Werkplekarchitecten
ontwikkelden en verfijnden de voorbije jaren
het aanbod in partnerschap met VDAB.

De coach streeft daarbij naar een duurzame
tewerkstelling en een hogere kwaliteit van
het geleverde werk. Ieder coachingstraject is
maatwerk. De jobcoach houdt rekening met de
specifieke situatie van zowel de werknemer als
van het bedrijf waar de coaching plaatsvindt.
Jobcoaching kan aangevuld worden met taalcoaching op de werkvloer voor werknemers
met lage taal- en communicatievaardigheden.
Het volledige traject kan maximaal één jaar
duren. In een coaching kan bijvoorbeeld specifiek vakjargon of communicatie met collega's
en klanten aan bod komen.
De coaching van de werknemer omvat onder
andere de ontwikkeling van communicatievaardigheden, werken aan arbeidsattitudes en randvoorwaarden. Aan de werkgeverszijde werkt
de coach mee aan het onthaalbeleid en aan een
betere communicatie en samenwerking. De extra steun bij de inwerking van nieuw personeel
maakt tijd vrij voor de leidinggevende.
Wanneer de nieuwe werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, is deze coaching kosteloos. De coaching wordt gefinancierd door
de overheid. Van de werkgever wordt wel een
tijdsinvestering verwacht, de begeleiding vindt
immers plaats tijdens de werkuren.

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.

10 Werkplekarchitecten bieden job- en
taalcoaching aan. In 2015 goed voor

1030 gecoachte
werknemers

VDAB en de organisaties die job- en taalcoaching aanbieden, sluiten elk jaar een contract
af. Dat bepaalt de doelstellingen per organisatie, vertaald in een te behalen caseload en
in een bereik van kansengroepen (minimum
80%). De caseload wordt uitgedrukt in
subsidiabele eenheden waarbij iedere job- en
taalcoach 50 subsidiabele eenheden dient
te behalen. De uitbetaling van de middelen
gebeurt in functie van het behaalde resultaat
(caseload en kansengroepbereik).
Meer dan de helft werknemers die joben taalcoaching op de werkvloer volgen
hebben Nederlands niet als moedertaal.

ACTIES STERPUNT
INCLUSIEF ONDERNEMEN
• Bekendmaking job- en taalcoaching
via de website jobentaalcoaching.be
• Terbeschikkingstelling van een folder
job- en taalcoaching aan coaches voor
gebruik bij prospectie
• Ondersteuning van de Werkplekarchitecten via Praktijkwerkgroep 		
Job- en taalcoaching
• Beleidsmatige opvolging via 			
Stuurgroep Job- en taalcoaching
• Beleidsadviezen kwalitatieve
ondersteuning op de werkvloer
• Professionalisering en ondersteu-		
ning van coaches via een kwalitatief
opleidingsaanbod

MEER INFORMATIE OVER JOB- EN TAALCOACHING EN DE AANBIEDERS VANUIT DE
WERKPLEKARCHITECTEN VINDT U TERUG OP WWW.JOBENTAALCOACHING.BE

GROEP INTRO

SANORICE

Sedert september 2014 doet SanoRice Belgium een beroep op Werkplekarchitect Groep
INTRO voor job- en taalcoaching van nieuwe
medewerkers die hier nood aan hebben.
“Een aantal van onze anderstalige medewerkers (zowel vaste als uitzendkrachten) komt
twee keer per maand samen om hun Nederlands te verbeteren. Onze deskundige
taalcoach Sofie van Groep INTRO begeleidt
onze medewerkers op een schitterende
manier!”
“Afhankelijk van de Nederlandse kennis
duurt deze begeleiding 6 of 12 maanden. Zeer
uiteenlopende thema’s kwamen reeds aan
bod. Van het invullen van werkdocumenten,
België (systeem, mutualiteiten, vakbonden,
…) over redenen van stilstand in de productie, lichaamsdelen n.a.v. eventuele arbeidsongevallen, soorten rijstwafels (dik, dun, rond,
vierkant, ….) en allergieën en allergenen. Ja,
zelfs Zottegems en Geraardsbergs dialect
(een aantal uitspraken en gezegdes).
Onze deelnemers zijn zeer enthousiast en
vinden de taalcoaching nuttig en leuk. Op
deze manier worden ze zelfzekerder bij het
spreken van de Nederlandse taal."

“Dankzij de job- en taalcoach durf ik terecht
bij mijn sectorverantwoordelijke. Zij gaf mij
moed en steun, dankzij haar heb ik
elk probleem op zijn plaats”
iwona - verzorgende familiezorg
sector aalst

IN BEELD 2016

DE WERKPLEKARCHITECTEN

ACTIES STERPUNT
INCLUSIEF ONDERNEMEN

HR-ONDERSTEUNING
De Werkplekarchitecten ondersteunen
werkgevers bij het vinden van realistische en financieel interessante
HR-oplossingen. Samen met de klant
ontwikkelen zij een HR-beleid op maat.
De dienstverlening kan onder meer
bestaan uit werving en selectie,
onthaal- en retentiebeleid of
competentie- en talentontwikkeling.

In de periode 2015 - 2016 organiseerde
Sterpunt Inclusief Ondernemen
23 opleidingen waaraan 206 Werkplekarchitecten deelnamen uit 51 unieke
ledenorganisaties. De totale investeringskost bedroeg € 75.000 waarvan
Sterpunt 75% op zich nam.

van de kansengroepen werd bereikt
door de Werkplekarchitecten. Laaggeschoolden en allochtonen worden
het vaakst bereikt.

Sterpunt Inclusief Ondernemen
ondersteunt zijn leden in methodiekontwikkeling, organisatieontwikkeling en
kwaliteitsborging. Dat gebeurt
onder meer in de vorm van een VTOaanbod op maat van de medewerkers,
met het oog op een kwalitatieve en
klantgerichte dienstverlening.
Het aanbod van Sterpunt Inclusief
Ondernemen breidt uit met het oog op
de uitbreiding van haar leden.
Sinds september 2015 verwelkomt ze
bedrijven die zich outen als inclusief
ondernemer eveneens als lid.
Door haar VTO-aanbod aan te passen,
inspiratievolle events te organiseren
en partnerschappen te katalyseren,
werkt Sterpunt aan een inclusieve
arbeidsmarkt.

• Opleiden van Coachen-Experten
in nieuwe HR-technieken.
I.c. Functiecreatie
• Zoeken naar nieuwe manieren om 		
HR-professionals te ondersteunen 		
in hun job: vb BIO-booster,
Werkplekadviseur, …
• Organisatie van nieuwe tools en 		
methodieken op Vlaams niveau.
• Organisatie inspiratiemomenten 		
waarbij andere en nieuwe 			
HR-technieken met elkaar in
contact gebracht worden: vb.
Werkpleksalons, Ledendagen, …
• Blootleggen van noden van werkgevers via contacten met sector-		
fondsen en werkgevers- en
werknemersorganisaties.

HUMAN RESOURCES
ONDERSTEUNING
INNOVERENDE ANTWOORDEN OP VERANDERENDE NODEN VANUIT EEN LOKALE VERANKERING

PARTENA

83%
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JEROEN KEYMOLEN

“De job- en taalcoach was een uitstekend klankbord voor mij als coördinator.
We hadden dezelfde gedrevenheid en
inzet om deze tewerkstelling maximale
slagingskansen te geven”

“Ik wou als werkgever
vooral zicht krijgen op
wat mogelijk was en
wat wij konden doen om
onze medewerkers aan
boord te houden.”

carine vandaele stepcoördinator familiezorg

jeroen keymolen talent manager partena

“Er is toch een
lange zoektocht
voorafgegaan
vooraleer ik de
juiste begeleiding te pakken
had.
Ik wou als werkgever vooral zicht krijgen
op wat mogelijk was en wat wij konden doen
om onze medewerker aan boord te houden.
Onze medewerker getuigde van zo’n grote
werkmotivatie dat we doorgingen met
zoeken.
Om goed advies te kunnen geven draaide
Annemie van Compaan - de Werkplekarchitecten een ganse dag mee op de werkvloer!
Ze bevroeg operationele leidinggevenden,
analyseerde potentiële mogelijkheden op de
werkvloer. Ze betrok ook de managers.

Ze vroeg hen of jobcreatie of -crafting
(herstructureren van een job) mogelijk zou
zijn. Zo’n neutrale en externe partner die kan
inschatten, adviseren en begeleiden ervaarden de managers als positief.
Compaan was, laat ons zeggen, de laatste
HOOP in de zoektocht naar een oplossing in
een moeilijke situatie waar anders een moeilijke beslissing in beeld kwam. Dit omgaan
met diversiteit is, toegegeven, een opdracht
die we verkennen.
“Zo’n neutrale en externe partner die
kan inschatten, adviseren en begeleiden
ervaarden de managers als positief.”

De vorm van jobcrafting die arbeidsconsulente Annemie toepaste, hanteren we nu zelf bij
andere medewerkers!”

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

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

kirsten winnelinckx
projectmanagement
Werkplekadviseur

haydé walraet
officemanagement en
communicatiesupport

isabel verhaert
sociale marketing inclusieve
arbeidsmarkt

sammy kolijn
onderzoek en advisering

karima el kharbachi
logistiek medewerker

tina callebaut
procesmanagement en
dienstverlening

bert boone
beleidsontwikkeling en
organisatienetwerking

Luc Sels (voorzitter) - KUL fac. Economie en
Bedrijfswetenschappen - Steunpunt Werk
Bart Marichal - Tot uw Dienst vzw
Bert Boone - Compaan vzw
Danny Martens - Alternatief vzw
Erwin De Bruyn - Stebo vzw
Filip Van Lommel - De Winning vzw
Guido Macours - WEB vzw
Hilde Vanbeckbergen - Pro Natura vzw
Jan Bal - Levanto vzw
Karolien Servaes - Damhert NV
Pascale Van Hoecke - Havenbedrijf Antwerpen
Patrick Manghelinckx - JES vzw
Patrick Wauters - Wonen en Werken vzw
Piet Lareu - Mentor vzw
Vicky Coryn - Groep INTRO vzw
Yves Desmet - Isoltechnics

leden van de raad van bestuur

Op 23 juni 2016 werd de Raad van Bestuur
compleet. De equipe kreeg een voorzitter,
waardoor de organisatie haar bestuurswerking op punt zette.

BESTUUR

Meer info over lidmaatschap?
tina@dewerkplekarchitecten.be

Sterpunt Inclusief Ondernemen verbreedde
haar basis met twee nieuwe ledencategorieën.
Dit was een belangrijke nieuwe stap op weg
naar een inclusieve werking.
De engagementen, zowel van het lid als van
Sterpunt Inclusief Ondernemen, die bij elke
lidmaatschapscategorie horen, werden
neergeschreven in de lidmaatschapscharters
en dienstverleningsfiches. Ze zijn beschikbaar
op onze website onder 'lid worden'.

WERKPLEKSCHAKELAAR

MEER INFO OP PAGINA 16

95 leden

Werkperspectief ••

Keerpunt •









andere

loopbaanbegeleiding

opleidings- en begeleidingstrajecten

job- en taalcoaching

duaal leren

intensief werkplekleren

ACTIEDOMEINEN

Loca Labora •

Loca Consult ••

Lejo •
Maatwerkbedrijf Spoor2 vzw •
MFC Sint-Lievenspoort •

Grijkoort •
Groep INTRO •••••
IKOO •

Pluspunt •

Landelijke Thuiszorg •
GOCI •

Fix •

Kopa ••

Keerpunt •

Job-Link •
Duo For A Job •

De Winning •

De Vlaspit •

JES Brussel •

Isoltechnics •

IGO DIV •

Groep INTRO ••••

Keerpunt •

JES Gent •

WZC Ter Burg •

Wonen en Werken
Leuven ••••

Velo ••

Storzo •

SPIT •

Puuur •

Pro Natura •

OCMW Gent Dienst Activering •

Kringloopc. Teleshop •

Compaan ••••

IPW •

Kopa Z-O-Vlaanderen ••

Broeders van Liefde •

JES Antwerpen •

Hivset Vormingscentrum •

Havenbedrijf Antwerpen •

Groep INTRO •••••

GOCI •

Educar •

Ecoso ••

De Ploeg ••

Buurtwerk Posthof •

Arktos •

ANTWERPEN

Werkwijzer •

Werkervaring De Sleutel •

UCBO •

Tabor •

Stad Gent - Dienst Werk •••

Puuur •

OCMW Herentals - ISOM •

Natuurwerk •

LOGOS •

Levanto ••••

Lejo •

Landelijke Thuiszorg •

KOPA Mechelen - Antwerpen ••

KOPA Antwerpen ••

Werkvormm •

Werkervaring De Sleutel •

Werken en Leren •

WEB ••••

Steunpunt Tewerkstelling •

ROJM •

Puuur •

Pitlane vzw •

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

Werkende Handen •

TOP •

TEAM •

Stebo ••••

Sopletex •

Sociaal Bedrijvencentrum •

Puuur •

N-Limburgs Open Atelier ••

Maatwerk •

Landelijke Thuiszorg •

Kopa Limburg ••

Keerpunt •

Het Heft - STAP •

Hergebruikcentrum •

Groep INTRO •••

Keerpunt Loopbaanbegeleiding •
Kiem •

ENAIP •

Dienstenthuis •

De Wroeter Opleidingscentrum ••

De Winning •••

De Sluis Leerwerkplaats •

De Ploeg Sint-Truiden •

Damhert •

BLM ••

Arktos •

Alternatief •••••

Agora •••

▶ Lees de getuigenis van Rik Ouvry (Broeders van Liefde) op p.18

Kopa Scheldeland ••

Pro Natura •

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

4 leden

Zij kunnen, dankzij hun draagvlak, de dienstverlening
voor werkgevers versterken.

aPart •

Oikonde / Ateljee •

▶ Lees de getuigenis van Karolien Servaes (Damhert) op p. 18

› pg 19 getuigenissen

“HET WAS HET DUWTJE
DAT IK NODIG HAD”

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

IN BEELD

› pg 17 werkpleksalons

INSPIRATIE VOOR DE
INCLUSIEVE ONDERNEMER
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Binnen deze categorie willen we banden smeden met
middenveld- en intermediaire organisaties die de inclusieve
arbeidsmarktgedachte mee willen ondersteunen.

NIEUW

LIMBURG

De Kringwinkel Hageland •

CBE Open School •

Arktos •

Agora •••

7 leden

OOST-VLAANDEREN

VLAAMS-BRABANT

Wonen en Werken
Menen ••

Tot Uw Dienst ••

Jobcentrum ••
Kopa West-Vlaanderen ••

OCMW Roeselare •

OCMW Middelkerke Opleidingscentrum •

Mentor •••

Groep INTRO••••

De Poort ••

Arktos •

Argos •••

WEST-VLAANDEREN

INCLUSIEVE ONDERNEMINGEN

INSPIRATIEBOEK

INCLUSIEF ONDERNEMEN
IS IN!
› pg 15 inclusief ondernemen

EEN WERKJAAR OM
IN TE KADEREN
› pg 3 intro

Een werkjaar om
in te kaderen!

Kwaliteit van diensverlening garanderen

Partnerschappen actief opzetten of mee
faciliteren vanuit Sterpunt Inclusief Ondernemen

Werkgevers als belangrijkste klant

Dialoog met het beleid door standpunten
en adviezen

Personen met kwetsbare arbeidsmarktpositie

Inclusieve arbeidsmarkt realiseren

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.

1
2
3
4
5
6

KERNWOORDEN

Deze bedrijven, organisaties en lokale besturen leveren concrete inspanningen als werkgever om het inclusieve arbeidsmarktverhaal waar te maken. Zij stellen hun werkvloeren open voor
diverse stagemogelijkheden. Zij zijn zowel klanten als kernpartners en leden, want Sterpunt Inclusief Ondernemen wil zijn
klanten binnen zijn werking mee betrekken.

NIEUW

MAGAZINE

l @wparchitecten

Reigerstraat 10
9000 Gent
T 09 220 84 31

www.dewerkplekarchitecten.be

Het magazine ‘De Werkplekarchitect’
is aan zijn 5de editie toe.
Het gedrukte format laat ons toe
verdiepende artikels te brengen over
arbeidsmarktbeleid en beleidsontwikkelingen, naast opinies en nieuws uit
de sector.

DE WERKPLEKARCHITECTEN IN KAART

Dit zijn Dienstverlenende organisaties met een sociale missie.
Hun aanbod is opgedeeld in 6 actiedomeinen:
• Verloren in de jungle van de tewerkstellingsmaatregelen? ▶ HR-Ondersteuning
• Opgeleide werkzoekenden ▶ Competentieversterkende acties en trajectbegeleiding
• Uw toekomstige werknemer op uw eigen werkvloer ▶ Werkervaring en werkplekleren
• Jongeren worden 'on the job' enthousiaste werknemers ▶ Werkinleving voor jongeren
• Extra (taal) ondersteuning in hun werkomgeving ▶ Job- en taalcoaching op de werkvloer
• Tevreden werknemers ▶ Loopbaanbegeleiding en outplacement

DE WERKPLEKARCHITECTEN

NIEUWSBRIEF

DE WEBSITE

LEDENCATEGORIEËN

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!

COMMUNICATIECAMPAGNE

DEWERKPLEKARCHITECTEN.BE

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 volledig 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.

juli 2016 - juni 2017

ACTIEDOSSIER

Een digitaal kennisplatform dat sinds
eind 2015 onze leden in verbinding
brengt. Op het platform kunnen joben taalcoaches, arbeidsconsulenten,
leidinggeven, experten van de maatschappelijke organisaties en HR-verantwoordelijken van de inclusieve ondernemingen samenwerkingsmogelijkheden
te kennen geven, en ingaan op de
voorstellen van anderen.

partnerschappen versterken
op Vlaams, regionaal en lokaal
niveau om samen de inclusieve
arbeidsmarkt vorm te geven.

bewustwording en draagvlak
crëeren rond de inclusieve
arbeidsmarkt, met bijzondere
focus op werkgevers.

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.

actief meewerken aan
een beleid dat de inclusieve
arbeidsmarkt faciliteert.

leden ondersteunen in hun aanbod loopbaanondersteuning voor
werkgevers en personen met een
kwetsbare arbeidsmarktpositie.

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.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Werkplekarchitecten (zn., meerv.) 1. 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.

DE WERKPLEKARCHITECTEN
IN BEELD

•
M
•
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DE WERKPLEKARCHITECTEN
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SAMENWERKING

SECTORFONDSEN

Een draagvlak van
Werkplekarchitecten

De Werkplekarchitecten gebruiken het concept 'inclusief ondernemen' als drijvende kracht in hun
dienstverlening naar HR-diensten van bedrijven. Zo proberen zij het HR-beleid van werkgevers mee
vorm te geven en hen te ondersteunen in de uitdagingen die zij vandaag tegenkomen. We denken
dan aan duaal leren, werkplekleren, moeilijk invulbare vacatures, werkbaar werk, …

In juni 2016 kon Sterpunt Inclusief Ondernemen de kers op de taart zetten met de
verkiezing van een nieuwe voorzitter. Deze
verkiezing was de laatste stap in een organisatieproces dat anderhalf jaar tijd vroeg.
Met een vernieuwde missie en visie, een ledenverbreding met dienstverstrekkers,
ondernemers en maatschappelijke organisaties (8 september 2015), een verruimde
bestuurssamenstelling (26 januari 2016) en
een actieplan (voorgelegd op 26 januari en
23 juni 2016) zijn de bakens verzet.

Deze bedrijven worden daarin eveneens
ondersteund door hun sectorfondsen. Verscheidene van deze sectoren hebben begin
dit jaar expliciet in hun sectorconvenanten
opgenomen dat zij meer werk willen maken
van inclusief ondernemen in de breedste zin
van het woord. Logisch dus dat sectoren en
Werkplekarchitecten nog meer dan vroeger
de weg naar elkaar hebben gevonden.

Vandaag kan de focus zich verdiepen naar
een vermarkting van de dienstverlening en
naar samenwerking in netwerkverbanden.
Het besef dat de overheid zich resoluut
terugtrekt en een marktgedreven werking
propageert, dwingt de Werkplekarchitecten
om hun expertise in de markt van HR-dienstverleners te positioneren. Tegelijk is de vraag
naar onderlinge samenwerking en complementariteit nooit zo hoog geweest.
BIO-booster is een eerste commercieel product dat eind juni 2016 ook aan de pers werd
voorgesteld. De Werkplekarchitecten ondersteunen het traject van de werkzoekende die
vrijwillig voor een langere periode (met een
stimulerende vergoeding) een beroepsinlevingsstage oppakt in een bedrijf. Tegelijk ontlasten ze de werkgever vanaf de screening en
de goedkeuring van een opleidingsplan tot
en met de nazorg. Deze service is op Vlaams
niveau aangeboden in een herkenbaar pakket, kwalitatief geborgd en met eenzelfde
prijszetting in de diverse regio's. Met VDAB
werd hieronder een samenwerkingsconvenant opgemaakt dat een boost kan geven
aan deze kwalitatieve ondersteuning.

Eerst schoorvoetend, maar sinds dit jaar meer
vastberaden dan ooit, zoeken beide partners
naar mogelijkheden om beide visies met
elkaar te verbinden.
Tijdens de VOV-Beurs op 24 november 2015
werd duidelijk dat een meer intensieve en
structurele samenwerking tussen sectoren
en de Werkplekarchitecten als sector tot de
mogelijkheden behoort. Zo bezochten de
sectorconsulenten graag de stand van de
Werkplekarchitecten.

Het besef dat de overheid zich resoluut terugtrekt en een marktgedreven werking propageert, dwingt De Werkplekarchitecten om
hun expertise in de markt van HR-dienstverleners te positioneren.

Tijdens de VOV-Learningtables konden sectorconsulenten met elkaar van gedachten
wisselen over de manieren waarop een samenwerking waardevol zou kunnen zijn.

Sindsdien begint de samenwerking meer en
meer vorm aan te nemen. In mei 2016 kregen
we met LOGOS het eerste sectorfonds dat als
maatschappelijke organisatie lid werd van
Sterpunt Inclusief Ondernemen. Zij kunnen
nu op hun beurt aan hun leden het lidmaatschap aanbieden aan de helft van de prijs.
Door (inclusieve) ondernemingen en hun
sectoren mee te integreren in de werking van
de Werkplekarchitecten kunnen we meer en
meer de dienstverlening aanpassen aan de
noden van de werkgevers. Dit kan uiteraard
alleen maar de mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt ten goede komen.
Op 27 oktober en 29 november 2016 gingen
we zo verder met de eerste sectordates.
Twee events waar de consulenten van beide
organisaties elkaar beter leren kennen. We
hopen zo drempelverlagend en bijgevolg faciliterend te kunnen werken. Sterpunt Inclusief
Ondernemen – de Werkplekarchitecten wil
graag op termijn meer sectoren lid maken.
Een synergie creëren in beider dienstverlening is op alle vlakken een meerwaarde.

SAMENWERKING

ALGEMENE VERGADERINGEN
EN LEDENDAGEN 2016

“De vraag naar onderlinge samenwerking en complementariteit is
nooit zo hoog geweest.”

Op 26 januari, 23 juni en 16 december 2016
organiseerde Sterpunt Algemene Vergaderingen - Ledendagen voor alle leden – Werkplekarchitecten in congrescentrum Lamot
in Mechelen.

De volgende maanden komen andere producten aan bod. Sterpunt Inclusief Ondernemen
heeft al tien maanden een project lopen om
het concept van 'werkplekadviseur' werkklaar te maken. Ondertussen hebben reeds
een vijftiental organisaties hun schouders
eronder gezet om het tegen 2017 marktrijp
te krijgen.
Of de samenwerkingszin zich ook zal vertalen
in een coöperatie, moet in het najaar 2016
duidelijk worden. Ondertussen zijn enkele
regio’s met elkaar flink op weg om de samenwerkingsmodaliteiten te verfijnen.
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Saai om begroting en jaarrekening goed
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. Elke medewerker van de
ledenorganisaties was hierop uitgenodigd.

Algemene vergadering en ledendagen

We verkozen een nieuw bestuur en een
nieuwe voorzitter, bespraken de voorbije

jaarwerking en de vooruitzichten 2017-2018,
presenteerden het inspiratieboek ‘Inclusief
Ondernemen’ en het jaarverslag ‘de Werkplekarchitecten in beeld 2016’ in een jaarkrant en deelden nuttige kennis met leden,
stakeholders en geïnteresseerden.
We zetten last but not least enkele
kwalitatieve en nieuwe producten in de
schijnwerper zoals BIO-booster, die we
samen met de Werkplekarchitecten op
de markt brengen.
Sterpunt wil de bijzondere dynamiek tijdens deze ledendagen verder zetten. Hou
daarom onze digitale nieuwsbrief in de gaten voor de data en uitnodigingen in 2017.
Iedere Werkplekarchitect is alvast welkom.

14 \ WE KRIJGEN HET NIET OP EEN PRESENTEERBLAADJE

IN BEELD 2016

DE WERKPLEKARCHITECTEN

We krijgen het niet op een
presenteerblaadje
GESCO'S - WEPPLUSPLAN

ORGANISATIENETWERKEN - PILOOTPROJECTEN

Dat het arbeidsmarktbeleid van koers
verandert, is een understatement. Als
Werkplekarchitecten werden we geconfronteerd met de stopzetting van het
Wepplusplan en met de gescoregularisering. Deze processen kregen nog geen
finaal beslag. Een kort relaas van de
voortgang in het afgelopen werkjaar.

Samenwerking. We wisten vanaf dag één dat
we er alsmaar meer werk van moesten maken. De vermarkting met een bijna uitsluitend
tenderbeleid noodzaakt ons als Werkplekarchitecten om in samenwerkingsverbanden te
kunnen meedingen naar de diverse gunningen
tot op Vlaams niveau. Sterpunt koos ervoor
om bij elke tender- of oproepopportuniteit de
geïnteresseerde dienstverstrekkers samen te
brengen en samen te zoeken of / hoe een consortiumverband een kwalitatieve versterking
kan betekenen.

De werkervaringskansen voor kansengroepen, vroeger verzekerd door de
weppluswerking, krijgen sinds januari
2016 een voortgang via de intensieve
trajectbegeleiding. 5000 werkzoekenden
worden geactiveerd met een kwalitatieve begeleiding bij hun arbeidsinschakeling. De vraag van Sterpunt Inclusief
Ondernemen om een tweede spoor
open te houden voor werkzoekenden
voor wie een directe stage op de bedrijfsvoering noch voor de werkzoekende of het bedrijf een meerwaarde zou
zijn, vond voorlopig geen gehoor. Er is
voor hen een werkervaringsstage in de
maak. In het najaar 2016 wordt immers
de hervorming van het werkplekleren
klaargestoomd met een te verwachten
actieprogramma vanaf januari 2017.
Met de stopzetting van subsidiëring van
gesco’s kreeg onze sector een opdoffer
van formaat te verwerken. Een laatste
‘vaste’ subsidiebasis zou verdwijnen.
Er was geen gehoor naar het werk dat
met deze gesco’s werd verricht naar de
kwetsbare doelgroepen. Inmiddels heeft
VDAB een voorlopige overgangsregeling
uitgewerkt en hebben alle organisaties
een actieprogramma lopen dat ook door
VDAB wordt opgevolgd.

De resultaten in het afgelopen jaar mogen gezien worden. De Tender intensieve werkbegeleiding zorgde ervoor dat we slechts in twee
regio's (Zuid-Oost-Vlaanderen en Limburg)
geen gunning bekwamen. We konden onze
totaalwerking consolideren voor 3000 werkzoekenden. Tegelijk met de opstart van deze
TIW loopt uiteraard nog de aflopende subsidie-oproep voor intensieve werkbegeleiding.
Onze actoren verzamelen geregeld in samenwerking met VDAB om de ervaringen in
deze trajectwerking op de voet te volgen en
lessen te trekken voor de toekomst. Telkens
opnieuw moeten we de vaststelling maken
dat een aanzienlijk deel van de werkzoekenden in begeleiding niet capabel is om direct in
reguliere bedrijven aan de slag te gaan.
Een inzicht dat geleidelijk aan voelbaar zal
worden in de tewerkstellingscijfers en meer
en meer de vraag doet rijzen: wat doen we

met deze mensen? Hoe kunnen we hen blijven activeren? Voor ons is het duidelijk dat dit
niet enkel een budgettair plaatje wordt,
maar ook een maatschappelijke kwestie
van investeren.
Enkele kleinere tenderoproepen van VDAB
zijn telkens uitgemond in concrete samenwerking tussen de organisaties die ervoor interesse hadden. Met een betere kenbaarheid
van de planning van de VDAB-tenderoproepen zou het iets gemakkelijker worden voor
Sterpunt om de beoogde samenwerkingen
beter te faciliteren. TIBB 4 en de TIBB voor
anderstaligen midden in de zomervakantiemaanden van 2016 waren geen voorbeelden
van tenders om samenwerking te propageren
en te investeren in die samenwerking.
Het afgelopen werkjaar participeerde
Sterpunt Inclusief Ondernemen in de gebruikersgroep van het Tetranetwerk onder
leiding van de Arteveldehogeschool. Een
werkmodel tekende de noodzakelijke rollen
uit om een organisatienetwerk succesvol te
krijgen. Gezien de bijzondere interesse voor
samenwerking bij tal van organisaties uit de
sociale economie werd een projectaanvraag
ingediend bij IWT. Er kwam geen goedkeuring, waardoor er –gezien de belangstelling–
wordt gezocht naar andere middelen om
daadwerkelijke samenwerking in regio's te
versterken.

DE WERKPLEKARCHITECTEN

INCLUSIEF ONDERNEMEN

Ondernemingen komen uit de
kast als inclusieve ondernemer

De vermarkting met een bijna uitsluitend tenderbeleid noodzaakt ons
als Werkplekarchitecten om in samenwerkingsverbanden te kunnen
meedingen naar de diverse gunningen tot op Vlaams niveau.
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BEKIJK DIT BOEK DIGITAAL OP
DEWERKPLEKARCHITECTEN.BE

De werkvloer verandert grondig. Met het werkplekleren en duaal leren voor ogen als
instrumenten van de toekomst volstaan geen toverwoorden om er in het bedrijf mee aan
de slag te gaan. Drie pioniers geven met hun intenties de toon aan: Havenbedrijf
Antwerpen, Isoltechnics en Damhert engageerden zich als lid van de raad van bestuur
om ‘inclusief ondernemen’ op de kaart te zetten.
Samen met de hervorming van het werkplekleren is ook de onderneming grondig aan het
veranderen. Vandaag groeit de overtuiging
dat een aanzienlijk deel van het leren best
op of in wisselwerking met de werkvloer
gebeurt. Dit 'place and train' principe is als
trend onomkeerbaar. Het heeft weliswaar
werkplekken nodig in de ondernemingen om
mensen op de arbeidsmarkt ingeschakeld te
krijgen. Mogelijks gaan hiermee op termijn
ook de selectieprocessen grondig veranderen
via deze andersoortige manier van inschakelingskansen.

“Samen lukt het beter!”
Ondernemers krijgen de kans om veel
geleidelijker via een diversiteit aan werkplekleervormen nieuwe medewerkers te
leren kennen om hen dan mogelijks ook aan
te trekken in werkverband. Een werkwijze
die ontegensprekelijk veel potentieel heeft,
indien de kwalitatieve ondersteuning ertoe
aandacht krijgt.
Duaal leren en inclusief onderwijs zijn beleidsmatig al vooropgesteld als keuzes voor

de toekomst. Ze zullen geleidelijk ook zorgen
voor een andersoortig bedrijf. De permanente mix van lerenden en werkenden op de
werkvloer bewerkstelligt een ander klimaat
op de werkvloeren.
Deze leerlingen, stagiaires, studenten, werkzoekenden, tijdelijke en vaste medewerkers
creëren een andere bedrijfscultuur van leren
en werken op de werkvloer. Bedrijven worden een ontmoetingsforum van confrontatie
met levenslang leren.
Het wordt geen kwestie meer van toelaten
van diversiteit op de werkvloer. Het wordt
een zaak van omgaan met diversiteit. Hoe
manage je dergelijke werkplek?
Deze hele inclusiviteitsbeweging, ingezet
door een clusterbeleid van economie, werk,
welzijn en onderwijs, vraagt kwalitatieve
ondersteuning op de werkvloer. Zoals medewerkers ondersteuning verdienen om hun
loopbaan telkens opnieuw te bevragen en
te ontwikkelen gezien de snelle evoluties op
de arbeidsmarkt, zo hebben ook werkgevers
recht op kwalitatieve steun om met die diversiteit op de werkvloeren professioneel te
kunnen omgaan. Samen lukt het beter!

Inclusief ondernemen is in!

De toekomst na juni 2017 is evenwel
onzeker. Tegelijk zijn de effecten van de
stopzetting nog niet volledig doorgedrongen. Zo dreigt onder meer de job- en
taalcoaching op 60% van haar capaciteit
terug te vallen. De meeste organisaties
met een gesco-werking stelden de minister in gebreke en ijveren voor een garantie voor een basiswerking.
Sterpunt Inclusief Ondernemen kijkt
echt uit naar het actieplan dat minister
Muyters in 2017 een boost wil geven. We
zijn ook benieuwd of we daarin nog een
wezenlijke bijdrage hebben te vervullen.

IN BEELD 2016

INSPIRATIEBOEK
Met het inspiratieboek rond inclusief
ondernemen dat in april 2016 werd
uitgebracht geeft Sterpunt Inclusief
Ondernemen inhoud aan wat inclusief
ondernemen kan betekenen. Het boek is
gestoffeerd met een toelichting over wat
inclusief ondernemen inhoudt en gekruid
met enkele reflecties. Met dit materiaal
gaan de Werkplekarchitecten weer
verder aan de slag.

We zijn overtuigd van de noodzakelijke samenwerking. Deze brengt ons en de samenDe term ‘inclusief’ is het laatste jaar bijzonder trendy geworden in Vlaanderen leving verder dan de concurrentie en de
competitie. We ontdekken nieuwe waarden
Je kan geen magazine of vakblad openslaan
arbeidsinschakelingen niet automatisch de
met win-wins voor meerdere betrokkenen,
of inclusief samenleven, inclusief onderwijs,
focus enkel te richten op de medewerker die
maar voor elk apart niet altijd op hetzelfde
inclusief ondernemen komt aan bod. Sterpunt
aan de slag wil. De matching vraagt ook aanmoment. Die meerwaardeneconomie ligt
Inclusief Ondernemen is daar erg blij mee. Het
dacht voor zijn of haar nieuwe werkvloeromons wel nauw aan het hart. En inclusief onillustreert dat we met de Werkplekarchitecten
geving. En op zijn beurt vraagt die werkvloer
dernemen maakt er essentieel deel van uit.
op het juiste moment (voorjaar 2015) de juiste
daadwerkelijke beleidsondersteuning om
De idee om een leerstoel inclusief onderneomslag maken. Maar we lopen niet naast onze
ook de publieke ruimte te krijgen om samen
men op te zetten leeft al meer dan anderhalf
schoenen. We zijn er nog niet. Inclusief onderhet verschil te maken in het bedrijf.
jaar. In het najaar van 2016 wordt de knoop
nemen is immers geen kwestie van ‘to be or
doorgehakt, maar we hopen samen met wenot to be’. Het is een proces en een traject dat
Het afgelopen werkjaar is
tenschappelijke
tijd vraagt.
het enthousiasme gegroeid.
instituten het beInclusief ondernemen is geen
De zoektocht naar de vertagrip een verdeling van het containerbegrip kwestie van ‘to be or not to be’ re in de praktijk
Meer dan media-aandacht verdient de term
is begonnen. Wat betekent
bruikbare invul'inclusiviteit' onderbouwing en daadwerkeinclusief ondernemen concreet? Hoe ga je
ling te geven. De internationale contacten
lijke acties in het werkveld. Het vraagt indersamen op weg? We weten dat we weg willen
die groeien, geven alvast een zinvol perspecdaad nog gewenning en aanpassing om bij
van polariserende denkwijzen en acties.
tief voor Vlaanderen.
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DIGITAAL PLATFORM DE WERKPLEKSCHAKELAAR

Tegelijk met de geboorte van de Werkplekarchitecten als merknaam, verwelkomden deze
Werkplekarchitecten in september 2015 eveneens De Werkplekschakelaar.

Binnen de eerste maanden waren een 900tal unieke gebruikers ingeschreven op het
platform en werden de eerste waardevolle
schakels gevormd.
Het doel echter is het aantal gebruikers en
het soort onderwerpen gestaag te laten
stijgen. Zo motiveerden we de gebruikers via
inspiratiesessies om het platform actief te

gaan gebruiken. In het voorjaar 2016 startten
we met een pilootproject om ook vacatures
actief met elkaar te gaan delen; m.n. de Jobschakel. Een groep van arbeidsbemiddelaars,
coaches en jobhunters uit Gent en omstreken
testten deze uit. Bedoeling is om vacatures
van inclusieve ondernemers, m.a.w. vacatures die openstaan voor onze doelgroep,
bekend te maken aan andere Werkplekarchitecten.
Vroeger bleven deze vacatures al te vaak
onbekend nadat er geen goede match gevonden was binnen de eigen organisatie. Dit
willen we in de toekomst dus vermijden.
Vanaf het najaar 2016 rollen we de Jobschakel
verder uit in de rest van Vlaanderen want de
interesse blijkt groot.

de werkplekschakelaar in cijfers
verbindingen

101
onderwerpen

waar verbindingen op
mogelijk waren

organisaties

189
totaal aantal
organisaties

september 2015 ▶ september 2016

onderwerpen per maand
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep

22
15
17
18

op 74 onderwerpen
ontstond een
concrete verbinding

Gemiddeld willen

3,4 collega's
samenwerken per
onderwerp

74%
140 actieve
organisaties

39%

heeft concreet
samengewerkt
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sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep

DE REALISATIES VAN
STERPUNT INCLUSIEF
ONDERNEMEN

Met een vernieuwde missie en visie
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.

28
26
29
44
24
20
30
30

689
728
759
777
790

Inspiratie voor de
inclusieve ondernemer
Inclusief ondernemen is méér dan openstaan voor een andere doelgroep van potentiële
werknemers. Inclusief ondernemen is ook geen zwart-wit verhaal. Elke ondernemer bevindt
zich op één of andere manier in het spectrum dat inclusie is.

Op 16 december 2016 kunnen een aantal
OCMW- en lokale overheidsmedewerkers tijdens de ledendag inspiratiesessies
volgen die een beeld geven van de mogelijkheden van de Werkplekarchitecten
ter plaatse. Hun ideeën kunnen best
overwaaien naar andere gemeenten en
prikkelend werken.

862
870
887

57
86
131
173
209
249
298
346
383
440
486
530

MEER LEZEN OVER DEZE EN VELE
ANDERE ACTIES DOE JE IN HET
INHOUDELIJK EINDRAPPORT,
TE VINDEN OP
DEWERKPLEKARCHITECTEN.BE

Samen met de bestuursleden van elke
Werkplekarchitectorganisatie zal
Sterpunt Inclusief Ondernemen dieper
ingaan op de onderlinge samenwerkingsmogelijkheden en -vormen, met respect
voor het onderscheidend vermogen van
elke organisatie. Ook hier dwaalt een
coöperatieve geest rond die haar ei nog
wel kwijt geraakt. Een datum volgt!

Omdat de gemeenten en steden zich geleidelijk ontpoppen als belangrijke lokale
regisseurs, vonden we het zinvol om hen
de kans te geven kennis te maken met tal
van lokale projecten die vandaag al succesvol worden opgezet. Willen we het
wiel geen 308 keer uitvinden, dan wordt
het zaak dat deze lokale projecten in hun
zoektocht naar positieve resultaten hun
ervaringen en kennis delen en beschikbaar maken voor anderen.

844

35

Event bestuursleden

16.12.2016

809

907

Betrokken medewerkers. Nieuw talent.
De match (in alle betekenissen van het
woord) met de arbeidsmarkt.
Diversiteit en inclusiviteit.
Waarden en de perceptie ervan.

Inspiratiesessies lokale besturen

Deze campagne starten we opnieuw op
met een vernieuwd kwaliteitsvol referentiebewijs Inclusieve Ondernemer anno
2017.

893

02.02 - 09.02 - 21.02.2017

WERKPLEKSALONS

“Met een vernieuwde missie
en visie dragen we bij aan
een inclusieve Vlaamse
arbeidsmarkt.”

887

HR Jams

Meer info vind je op www.hrjam.be

Naast deze inhoudelijke vernieuwing
werd SLN ook bestuurlijk, qua ledencategorieën en look and feel helemaal
‘gerestyled’. De focus op onze klanten
ligt, naast de kwetsbare arbeidsmarktprofielen sterk op de inclusieve ondernemers. Dit leidde o.a. tot de start van een
campagne naar inclusieve ondernemers
met attestering.

verbindingen cumulatief
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep

Sterpunt Inclusief Ondernemen sloot op
23 juni 2016 namens zijn leden-Werkplekarchitecten een samenwerkingsovereenkomst
rond BIO-booster af met arbeidsmarktregisseur VDAB. BIO-booster heeft tot doel
de beroepsinlevingsovereenkomst of BIO
makkelijker ingang te doen vinden bij
Vlaamse en Brusselse werkgevers. Dit via
kwalitatieve ondersteuning op maat, tot
op de werkplek.

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 2015- juni 2016. Een periode
waarin Steunpunt Lokale Netwerken
vzw (SLN) zich omvormde tot Sterpunt
Inclusief Ondernemen vzw en haar leden
zich verenigden onder de gemeenschappelijke noemer de Werkplekarchitecten
tijdens het kick-off event op 8 september
2015 in de KVS .
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ANDERE EVENEMENTEN

18

toename unieke gebruikers

73%
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ACTIEDOSSIER juli 2015 - juni 2016

DELEN IS HET NIEUWE
VERMENIGVULDIGEN!
De Werkplekschakelaar is een online platform
met als bedoeling behoefte en aanbod met
elkaar te verbinden binnen de groep van de
Werkplekarchitecten. Achter de schermen zit
Dana Rizzuti. Zij kent de sector en haar leden
zeer goed en gaat steeds op zoek naar de
match (schakel) die op dat moment de
beste is.

IN BEELD 2016

Voor de ene gaat het inderdaad over een
andere manier van aanwerven, voor de andere betekent dit investeren in actieve loopbanen voor werknemers binnen de werkmuren,
en voor nog een ander bedrijf betekent dit
inzetten op het thema 'werkbaar werk'.
Kortom, elk bedrijf kan op zijn manier inclusief
en inspiratievol zijn voor andere werkgevers.
Sterpunt Inclusief Ondernemen – de
Werkplekarchitecten organiseert graag een
Werkpleksalon op de werkvloer van één van
haar partners.

Andere bedrijven worden uitgenodigd om
meer te weten te komen over inclusief
ondernemen of een verwant, interessant
thema. De gastheer van zo’n Werkpleksalon
neemt dan zijn gasten mee in zijn dagelijkse
realiteit en zijn concrete invulling van
de uitdagingen op dat vlak.
In de loop van 2017 zullen een aantal
Werkpleksalons doorgaan. Concreet opent
Janssen Pharmaceutica op 23 februari 2017
de deuren. Anderen volgen weldra.

Werkpleksalon
23.02.2017

Het eerste Werkpleksalon vindt plaats
bij Janssen Pharmaceutica in Beerse met
een gevarieerd voormiddagprogramma.
Meer info volgt!
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Als organisatie, gesubsidieerd via de sociale
zekerheid of belastingen, hebben we er ook alle
belang bij om bij te dragen aan het verhogen
van de werkzaamheidsgraad om dat huis van de
sociale zekerheid en de betaalbaarheid van onze
voorzieningen mee te schragen.

RIK OUVRY
Adjunct sectorverantwoordelijke Sociale
Economie bij Broeders van liefde
(lid als maatschappelijke onderneming)
"In alle sectoren waarin de organisatie Broeders
van Liefde actief is, of dat nu het (buitengewoon)
onderwijs, de welzijnssector, de geestelijke gezondheidszorg of de sector sociale economie is,
staat inclusie en kwaliteit van leven voorop. Mensen met een psychische kwetsbaarheid of een
beperking willen graag participeren en bijdragen
aan het maatschappelijk leven. Het hebben van
zinvol werk, betaald, in arbeidszorg of als vrijwilliger, is daartoe van heel erg groot belang en
zit dan ook in het hart van onze missie. Immers,
werk hebben biedt net die kansen op inclusie en
is het beste antidotum tegen armoede en uitsluiting. Het is dan ook logisch dat wij als maatschappelijke organisatie intekenen op het lidmaatschap
bij Sterpunt Inclusief Ondernemen.

“De economie zal sociaal
zijn of niet zijn.”
Als organisatie Broeders van Liefde blijven we tot
nader order geloven dat specifieke of categorale
initiatieven nodig zijn voor de meest kwetsbare
personen. Daarom wordt ook geïnvesteerd in het
verder uitbouwen van sociale-economie-initiatieven, vandaag maatwerkbedrijven, die personen
met een arbeidsbeperking een gespecialiseerde
begeleiding op de werkvloer kunnen bieden.
Maar we staan ook heel sterk achter de idee dat
de reguliere economie een inclusieve economie
moet worden, moet vervellen naar sociaal ondernemerschap onder het adagium ‘de economie zal
sociaal zijn of niet zijn’. Om dit te realiseren willen
we onze expertise ook daar inzetten, dat is ook
de kernopdracht van de Werkplekarchitecten.
Zo willen we het artificiële onderscheid tussen
de zogezegd normale en sociale economie uit de
wereld bannen.
Als grote organisatie met veel medewerkers hebben we niet enkel de opdracht om te focussen op
onze leerlingen, cliënten of patiënten, maar
moeten we ook het eigen werkgeverschap
sociaal en inclusief funderen en ontwikkelen.

We hopen dat de Werkplekarchitecten in de voorzieningen van de Broeders van Liefde betrouwbare en geëngageerde partners zullen vinden om
hun respectieve missies te realiseren. Dit vereist
creativiteit en innovatie maar bovenal het geloof
dat iedereen mag en kan participeren. Dat is wat
ons bindt. Samen kunnen we stappen zetten naar
die inclusieve arbeidsmarkt, die hand in hand gaat
met het sociale ondernemerschap!"

MARA (34)
volgde loopbaanbegeleiding bij
Werkplekarchitect Stebo - Loopbaanwijzer
Meer werken en toch minder moe zijn? Dat kan
perfect, ervaart Mara. Een nieuwe job als teamleider in de organisatie waar ze al vijf jaar werkte,
geeft haar vandaag veel energie.

“Het werd me snel duidelijk dat ik wel in de juiste
sector werkte en me gelukkig voelde in de organisatie”, vertelt ze. “Ik heb veel autonomie en krijg
vertrouwen en steun van zowel de directie als van
mijn collega’s. Dat wou ik zeker niet kwijt.”
Mara bracht samen met coach Annemie haar
energievreters in kaart. “Alleen werken is niets
voor mij: ik ben een echte teamspeler. Verder
wil ik zaken kunnen afwerken en daar resultaat
van zien. Lange termijntrajecten geven me geen
energie.”
Toen ze het aanbod van haar werkgever kreeg om
teamleider te worden, zag ze meteen dat dit bij
haar kon passen, ook al had ze nog geen ervaring
als leidinggevende. Ze waagde de sprong.
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Wij werken daarom ook samen met de Werkplekarchitecten. Zij ondersteunen het inclusief
ondernemen volledig en zijn er ook om KMO’s en
grotere bedrijven op een vlotte manier te begeleiden in de zoektocht naar en aanwerving van
mensen met een arbeidsbeperking."

BART (44)
volgde loopbaanbegeleiding bij
Werkplekarchitect Stebo - Loopbaanwijzer
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“Datgene wat ik in mijn
vrije tijd deed, namelijk asielzoekers en vluchtelingen
helpen, was mijn passie. Dat
geeft me bakken energie!”
patrick

“Nu zit ik zelf aan het stuur
van mijn loopbaan.”

communicatievaardigheden en ondernemendheid troeven zijn voor het vinden van een andere
job of een opleiding.

Bart droomde al lang van een job als autoverkoper. Een duw om echt voor die droom te gaan,
kreeg hij tijdens loopbaanbegeleiding. Hij bereikte zijn droombaan, en leerde al snel dat die job
minder goed bij hem paste dan hij had verwacht.
Het zelfinzicht en –vertrouwen dat hij tijdens de
loopbaancoaching ontwikkelde, kwam op dat
moment helemaal van pas. Wetend wie hij is en
wat hij wil, koos hij resoluut voor een andere
baan. “Ik ben zoveel sterker geworden en zit nu
zelf aan het stuur van mijn loopbaan. Ik kan veel
kanten op.”

Het werd stap voor stap duidelijk wat ik wilde:
begeleiden van anderstaligen, vluchtelingen,
kansengroepen. Datgene wat ik in mijn vrije tijd
deed was mijn passie, namelijk asielzoekers en
vluchtelingen helpen, hun praktisch advies geven,
kleding verzamelen, een kop thee met hen gaan
drinken zodat ik hen beter kon begrijpen. Dat
geeft me bakken energie! Ik zag het helemaal
voor me, hier wilde ik mijn beroep van maken en
fluitend naar het werk gaan, elke dag opnieuw!

“In gesprek gaan met mijn werkgever over mijn
energieverlies en zorgen heeft veel in beweging
gebracht. Dankzij zijn vertrouwen en inzicht in
mijn talenten, heb ik nu een job die veel beter bij
me past.”

“In gesprek gaan met mijn werkgever over mijn energieverlies heeft
veel in beweging gebracht. ”
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PATRICK (34)
volgde loopbaanbegeleiding bij
Werkplekarchitect Alternatief vzw
"Tijd voor verandering. Dat was het eerste waar
ik aan dacht na mijn burn-out. Bijna 10 jaar lang
werkte ik met hart en ziel als buschauffeur bij de
Lijn. Maar dat is niet altijd genoeg. Na een aantal
gevallen van agressie op de bus kreeg ik het met
de dag moeilijker om met ‘goesting’ naar het
werk te gaan. Ik werd moe, futloos en had nog
weinig zelfvertrouwen. Maar toch bleef ik doorgaan …want neen, een opgever ben ik niet! Tot
op een bepaalde dag mijn emmer overliep en mijn
lichaam zei: ‘het is genoeg geweest!’.
Na een lange periode van zwaar herstel en psychologische begeleiding kwam ik tot het inzicht
dat het tijd was voor iets anders. Maar wat?

KAROLIEN SERVAES
Damhert NV (lid als inclusieve onderneming)
"Als KMO is het enorm belangrijk om ook aandacht te hebben voor mensen met een arbeidsbeperking. Bij Damhert zetten we ons voornamelijk
in om BUSO-jongeren te begeleiden naar de
reguliere arbeidsmarkt en zo het inclusief
ondernemen kracht bij te zetten.

“We vinden het onze taak om een
voorbeeldfunctie naar andere
bedrijven uit te oefenen.”
Vandaag is deze groep immers onvoldoende
vertegenwoordigd in het reguliere arbeidscircuit.
We vinden het ook onze taak om een voorbeeldfunctie naar andere bedrijven uit te oefenen.

“Van buschauffeur naar
maatschappelijk werker.”
Mijn psychologe wist me te vertellen dat er zoiets
bestond als loopbaanbegeleiding en verwees me
door naar Alternatief. Alternatief kende ik van het
sociaal restaurant in Genk en ik wist dat ze werken met kansengroepen. Zonder aarzelen heb ik
contact opgenomen en zo is het allemaal begonnen. Een vriendelijke stem die naar me luisterde,
iemand die samen met mij wou uitzoeken wie "ik"
was, iemand die me confronteerde met mezelf...
erg intensief maar heel verrijkend.
Tijdens en na de sessies was ik enorm veel met
mezelf bezig: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik
echt, wat boeit me? De conclusie van het verhaal:
alles wat ik altijd diep van binnen voelde, was
waar! Dat ik een sociaal iemand ben met een
groot hart voor de mens en vooral de mensen die
het moeilijk hebben. Dat mijn openheid, sterke

Nu het jobdoelwit duidelijk was, werd het tijd
voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan: wat heb ik nodig om mijn
doel te bereiken en welke acties moet ik daarvoor
ondernemen? Het belangrijkste was vooral het
zoeken naar een opleiding: maatschappelijk werk,
andere? Opendeurdagen gaan bezoeken, infosessies volgen, persoonlijke gesprekken voeren.
Ondertussen had ik ook een cv dat up-to-date
was en dat ik overal meenam.
En hoe gaat het nu met mij? Ik ben gestart als
vrijwilliger in een asielcentrum en ben ingeschreven voor de opleiding maatschappelijk werk. Ik
wil afsluiten met een boodschap: door écht iets te
willen en dat uit te stralen, ga je vinden wat bij je
past. En als je niet weet wat je wilt, dan is loopbaanbegeleiding de perfecte oplossing."

SONJA (50)
volgde intensief werkplekleren bij
vzw Argos (Ieper)
coach leen: “In mijn 12-jarige carrière als coach
bij Argos heb ik al veel werkzoekenden mogen
begeleiden naar een duurzame job. Ieder traject,
iedere begeleiding is anders. Je vertrekt vanuit
de persoon die voor je zit en treedt in dialoog.
Samen bepaal je acties om op een zo efficiënte
mogelijke manier een duurzame job te vinden.”
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Gevraagd naar een begeleiding die haar het
meest bijblijft, steekt Leen enthousiast van wal:
“Eén van de begeleidingen die mij persoonlijk
bijblijft, is deze van Sonja uit de SIW-begeleiding.
Sonja is een vrouw die een lange vruchtbare
carrière achter de rug had. Door omstandigheden
stopte dit. Voor haar betekende het ontslag een
zwaar verlies van zelfvertrouwen. Ze had haar
ontslag helemaal nog niet verwerkt en bij eerdere
pogingen om te solliciteren vormden haar angsten een serieuze drempel”, aldus Leen.
“Als coach besefte ik dat we eerst het zelfbeeld
van Sonja terug moesten opbouwen. Door Sonja
bewust te maken van haar kwaliteiten en talenten, via oriënterende tools maar vooral via
werkplekleren, kreeg ze beetje bij beetje haar
zelfvertrouwen terug.

“Door Sonja bewust te maken van
haar kwaliteiten kreeg ze beetje bij
beetje haar zelfvertrouwen terug.”

Niet lang daarna kreeg ze een uitnodiging voor
een sollicitatiegesprek voor een job die perfect
bij haar paste. Ze ging er met een positieve
ingesteldheid naartoe en kon de werkgever
overtuigen van haar kwaliteiten en vaardigheden.
Sonja heeft nu niet alleen vast werk, zij is ook als
persoon veranderd: ze weet terug wat ze kan,
wat ze wil, wat ze waard is! Voor mij als coach het
mooiste bewijs dat werken op maat van de werkzoekende de moeite waard is.”
sonja: “Na een lange periode van werkloosheid
kreeg ik vanuit de VDAB de kans om me te laten
begeleiden door Argos. Gedurende een intensieve periode leerde ik vooral mijn eigen angsten
onder ogen zien. Tevens werd gezocht naar mijn
vaardigheden en kwaliteiten en hoe ik deze kon
gebruiken bij sollicitaties. Persoonlijk heb ik veel
gehad aan het opnieuw leren sollicitatiebrieven
schrijven.

“Het was het duwtje dat
ik nodig had!”
Kort na de start werd me de kans gegeven om
een stage te lopen in een school. Het was tijdens
deze stage dat ik besefte dat ik nog niet afgeschreven was en dat ik als 50-jarige nog zeker
mee kan draaien. Ondertussen werk ik voltijds als
administratief medewerker bij het stadsbestuur.
Ik ga elke dag met plezier werken! Bedankt Argos,
om te blijven geloven in mij! Het was dat duwtje
dat ik nodig had.”
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Werkplekleren
hoeft niet langer
een toverwoord
te blijven
Met deze oneliner kan ik samenvatten waar het het afgelopen werkjaar
in Vlaanderen inzake arbeidsmarktbeleid om draaide. Het toverwoord werd
vorig jaar gelanceerd en is nu dringend
aan concrete invulling toe. Daarbij is
de toegankelijkheid van werkvloeren
in ondernemingen en een duidelijk
beleidskader dat op Vlaams niveau
wordt uitgetekend cruciaal. Ik voel
dat VDAB met haar ordening en overzicht van stagemogelijkheden volop
de kaart van het werkplekleren heeft
getrokken. Ook onderwijs met haar
duaal leren geeft vorm aan de waarde
van het leren op de werkvloer.
Voor mij staan twee items daarbij telkens vooraan. Zal er voldoende kwalitatieve ondersteuning zijn op de werkvloer? Zullen – bij zo’n veralgemening
van werkleerfocus - de mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt niet
worden verdrongen van de werkvloer? We hoeven daarover niet pessimistisch te doen. Tot 2030 ziet het
er demografisch naar uit dat er steeds
weer vraag zal zijn naar werkkrachten. Maar het zal een investering vragen van beleid, dienstverstrekkers,
ondernemers en werkzoekenden om
elkaar op de werkvloer te vinden in
een match op maat van elkaar: ondernemer en medewerker!
Het afgelopen werkjaar participeerde
Sterpunt Inclusief Ondernemen in de
gebruikersgroep van het Tetranetwerk onder leiding van de Arteveldehogeschool. Een werkmodel tekende
de noodzakelijke rollen uit om een organisatienetwerk succesvol te krijgen.
Gezien de bijzondere interesse voor
samenwerking bij tal van organisaties uit de sociale economie werd een
projectaanvraag ingediend bij IWT. Er
kwam geen goedkeuring, waardoor er
– gezien de belangstelling – wordt gezocht naar andere middelen om daadwerkelijke samenwerking in regio's te
versterken.

bert boone
dagelijks bestuurder

l @wparchitecten
www.dewerkplekarchitecten.be

