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Denk met ons mee over gesco's
Het Kabinet Werk informeerde op 13 november organisaties met gesco’s over de impact van
de regularisatie en de toekomst van deze maatregel. Sterpunt Inclusief Ondernemen
organiseert een denkmoment op 15 januari 2016 over de toekomst van deze maatregel.
Vanaf 1 juli 2016 worden gesco’s ‘reguliere’ werknemers. De huidige budgetten (95% van
de loonpremies en RSZ-korting en 100% VIA-middelen) gaan naar het domein Werk, dat
beslist welke projecten verder gesubsidieerd worden. Vanaf 1 juli 2016 is er een
overgangsperiode tot 30 juni 2017 met gegarandeerde subsidies in afwachting van een
nieuw kader.
Over de verderzetting van een aanbod na 1 juli 2017 zijn er nog veel vragen. De
onderhandelingen met het beleid over een nieuwe invulling van de voormalige
gesco(projecten) worden cruciaal. De Raad van Bestuur van het Sterpunt besliste om als
groep Werkplekarchitecten ook te onderhandelen op Vlaams niveau.
Als voorbereiding op deze onderhandelingen willen wij samen met jullie nadenken over
een zinvolle invulling van de subsidiemiddelen. En hoe een optimaal werkingskader
voor deze nieuwe invulling er moet uitzien. Jullie feedback is voor ons van groot belang.




Denk met ons mee op vrijdag 15 januari 2016, om 9.30u bij Sociare,
Ravensteingalerij 28, 1000 Brussel (vlakbij station Brussel-Centraal)
Bevestig je deelname voor vrijdag 8 januari via info@dewerkplekarchitecten.be

1
Inspirerend overleg
met sectorfondsen op VOVbeurs
Elf sectorfondsen waren aanwezig op onze
Learning Table tijdens de VOV-beurs in
Leuven.
De deelnemers waren enthousiast over de
nieuwe accenten die de
Werkplekarchitecten in hun werking
leggen: meer aandacht voor (inclusieve)
ondernemingen, stimuleren van
samenwerkingen tussen de leden en
interesse om partnerschappen met
sectoren uit te werken.
Om toekomstige samenwerkingen te
concretiseren zullen we in de komende
maanden gesprekken plannen met diverse
sectorfondsen.
Leden die interesse hebben om hieraan
deel te nemen kunnen contact opnemen
met ann@dewerplekarchitecten.be

2
Wachten op nieuw
kwaliteitsmodel WSE
Zoals jullie weten werkt het Departement
Werk en Sociale Economie (WSE) aan een
kwaliteitsmodel voor het gehele
beleidsdomein.
Organisaties zullen aan minimale
kwaliteitsvereisten moeten voldoen om in
de toekomst in opdracht van VDAB,
Departement WSE (met inbegrip van ESFoproepen) en Syntra Vlaanderen te
werken.
De streefdatum van start blijft vooralsnog
gehandhaafd op 1 september 2016. Als
overgangsmaatregel wordt de ESFkwaliteitsopstap verder toegekend of
automatisch verlengd zolang het nieuwe
model niet in voege is.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
erik.conings@esf.vlaanderen.be
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