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Steden en gemeenten: goede praktijkvoorbeelden nodig!

In de praktijk van het werkveld gebeuren er ontelbare goeie dingen die met moeite onder de aandacht
van een breder publiek komen. Allicht is dit ook niet het belangrijkste. Wat van belang is: dat het werkt
voor de kwetsbare werkzoekende op de arbeidsmarkt!
Op beleidsniveau zien we heel wat bewegen. Het regisseurschap op de arbeidsmarkt zit niet meer
eenduidig bij de VDAB. Meermaals zien we steden en gemeenten opduiken als lokale regisseurs.
De hervorming van het werkplekleren en van de tijdelijke werkervaring laten in hun beleidsteksten
regelmatig vallen dat samenwerking met lokale actoren mogelijk is. En precies daarom vinden we het
passend om goede praktijken, waarbij werkplekarchitecten zijn betrokken, in het daglicht te stellen.
Ben jij met jouw organisatie betrokken bij een lokaal project rond arbeidsintegratie van kwetsbare
mensen op de arbeidsmarkt? Vind jij het de moeite om dat ook kenbaar te maken aan anderen? Laat
het ons weten voor eind september ! Via de infoﬁche op de Werkplekschakelaar (inloggen vereist)
kan je ons alle nodige informatie bezorgen.
A쫷랞ankelijk van uw reacties en de goede praktijkvoorbeelden organiseert Sterpunt Inclusief
Ondernemen in het najaar 2016 een inspiratiesessie voor steden en gemeenten, waarbij we onze
actorrol en de goede praktijken in the picture zetten. We zijn ervan overtuigd dat het een kans is om
ons als werkplekarchitect op de kaart te zetten. Het is ook een manier om onze kandidaatstelling als
lokale actor in de verf te zetten. Meedoen is de boodschap!

Save the Sector Date!

Reeds jaren werken de verschillende sectoren samen met de Werkplekarchitecten en GTB, zij het vaak
via kleinschalige projectjes en versnipperde contacten.
Sinds de nieuwe sectorconvenanten en de geboorte van De Werkplekarchitecten, is er meer dan ooit
nood om elkaar structureel en innovatief te versterken.
Dankzij de impulsen van het nieuwste lid van Sterpunt Inclusief Ondernemen, LOGOS (Vormingsfonds
PC226), organiseren we een kennismakingsevent voor sectorconsulenten en consulenten bij de
Werkplekarchitecten en GTB.
We willen drempels verlagen, behoeften kenbaar maken, gezichten plakken op namen en
vooroordelen wegwerken. Kortom een concrete start maken naar een meer structurele
samenwerking.

Geïnteresseerd?
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Donderdag 27/10/2016 – voormiddag in Gent (9u – 13u met aansluitend broodjeslunch) –
Sectorconsulenten ontmoeten de Werkplekarchitecten en GTB‐consulenten van de provincies Oost‐ en
West‐Vlaanderen.
‐‐‐
Donderdag 29/11/2016 ‐ voormiddag in Brussel (9u – 13u met aansluitend broodjeslunch) –
Sectorconsulenten ontmoeten de Werkplekarchitecten en GTB –consulenten van de provincies
Antwerpen, Limburg , Vlaams‐Brabant en Brussel.
Inschrijven kan al op info@dewerkplekarchitecten.be.
Pas op: de plaatsen zijn beperkt.
Opgelet! We communiceerden een paar weken geleden andere data. Door omstandigheden waren we
genoodzaakt deze te wijzigen.

Pilootproject deradicalisering

Stad Vilvoorde, VDAB en het Minderhedenforum starten met een pilootproject waarbij ze 6 jongeren
die in een deradicaliseringstraject zitten aan de slag willen krijgen bij lokale bedrijven. Ze zijn op zoek
naar een geïnteresseerde Werkplekarchitect die als partner mee de werkgevers kan ondersteunen en
begeleiden. Eerste kennismaking en afstemming zal op 6 september 2016 in de voormiddag doorgaan.
Welke Werkplekarchitect (idealiter werkzaam in de regio Vilvoorde) is bereid om dit project mee vorm
te geven? Geef snel een seintje aan info@dewerkplekarchitecten.be.

VTO‐aanbod najaar 2016

Een paar weken geleden hebben we het VTO‐aanbod voor het najaar 2016 gelanceerd. Op de website
kan je bekijken wat er gepland staat en je inschrijven voor de gewenste opleidingen.
Staan eerstvolgend op het programma: ‘Basisvorming taalcoaching’ (13 & 27 september te Brussel),
‘Jobhunting’ (29 september, 6 & 20 oktober te Antwerpen) en ‘Hoe onderneem je samen met je team
in de huidige werkcontext’ (29 september, 13 & 27 oktober, 10 november te Gent).
Met vragen kan je terecht bij vto@dewerkplekarchitecten.be.

Europees nieuws

Ontdek de recent verschenen onderwerpen:
2007‐2014: lager armoederisico en sociale uitsluiting bij ouderen, maar genderverschillen blijven
AMIF: Integratiepact: inhoudelijke omkadering en ondersteuning
Horizon 2020 werkprogramma 2016‐2017 geüpdatet
ESF: Versterkt Streekbeleid ‐ Indieningsperiode 2
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