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Steden en gemeenten: goede praktijkvoorbeelden nodig!
Een paar weken geleden lanceerden we een oproep naar goede praktijkvoorbeelden: 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 16 september! Via de infofiche op de Werkplekschakelaar (inloggen vereist) kan je ons alle
nodige informatie bezorgen. Daar vind je ook verdere info over het opzet.

Kickoffsessies Jobschakel: meld je nu aan!
Jobschakel, een digitale tool binnen de Werkplekschakelaar, is ontwikkeld in de lente van 2016 door en
voor de Werkplekarchitecten om efficiënt vacatures te delen onder partners en maximaal kansen te
benutten in het invullen van die vacatures. Deze digitale tool is enkel toegankelijk voor de coaches,
niet voor de werkgevers of voor de werkzoekenden.
Hoe dit te werk gaat, welke inzet en welke mogelijkheden Jobschakel biedt, kom je te weten tijdens
één van de provinciale kickoffsessies tussen 20 september en 11 oktober. Op de Werkplekschakelaar
vind je de precieze data en de mogelijkheid om in te schrijven. Hopelijk tot dan!

Sectordates: meet & greet tussen Sectorconsulenten, Werkplekarchitecten en GTB
bemiddelaars
In samenwerking met het nieuwste lid van Sterpunt Inclusief Ondernemen, LOGOS (Vormingsfonds
PC226), organiseren we een kennismakingsevent voor sectorconsulenten en consulenten bij de
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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.
De sectordates gaan door op 27 oktober in Bedrijvencentrum De Punt, Gent voor Werkplekarchitecten
uit Oost en WestVlaanderen, en op 29 november in Muntpunt, Brussel voor Werkplekarchitecten uit
Antwerpen Limburg, VlaamsBrabant en Brussel.
De officiële uitnodiging volgt snel!

Erasmus+ project ‘Fast Lane to the Labour Market’ van start
Werkplekarchitect De Lift vzw en Sterpunt Inclusief Ondernemen zijn projectpartner in het Erasmus+
project ‘Fast Lane to the Labour Market’. Met dit project willen 8 projectpartners uit 5 landen bijdragen
aan een snellere integratie van vluchtelingen en immigranten op de arbeidsmarkt en de samenleving.
(Lees meer)

De toekomst is samenwerken – terugblik studiedag ‘Netwerksamenwerking’
Op 31 augustus organiseerde Arteveldehogeschool Gent een geslaagde studiedag over
netwerksamenwerking. De drie minimale voorwaarden die niet mogen ontbreken zijn: Visie,
Vertrouwen en Belangen. Een 35tal Werkplekarchitecten en teamleden van Sterpunt Inclusief
Ondernemen namen deel.
(Lees meer)
Bijkomende tip:
In het VTOaanbod voor de Werkplekarchitecten organiseren we twee opleidingen rond dit thema,
gegeven door de experten van PRONET en Arteveldehogeschool! Neem alvast een kijkje: Hoe
onderneem je samen met je team (september/oktober), Samenwerken tussen organisaties (januari,
meer info volgt).

De Werkplekarchitecten in de pers
De Standaard: ‘Toekomst ligt in training op de werkvloer’
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In De Standaard verscheen onlangs het artikel ‘Toekomst ligt in
training op de werkvloer’. Hoewel het jobaanbod in Vlaanderen
stijgt, daalt de werkloosheid bij de kansengroepen niet. Bert
Boone, dagelijks bestuurder bij Sterpunt Inclusief
Ondernemen, wijst onder andere op de nood aan een meer
doorgedreven coaching en training van werklozen.
Vacature Magazine: 'Ervaring opdoen is de enige manier om bij
te leren'
Afgelopen weekend verscheen in Vacature Magazine het artikel
'Ervaring opdoen is de enige manier om bij te leren', waarin Bert
Boone aan het woord is over o.a. duaal leren en tools om
werkzoekenden te activeren. Lees het volledige artikel hier.

Ken je ons VTOaanbod al?
De komende maanden staan er heel wat vormingen op de agenda. Haast je om in te schrijven
voor ‘Jobhunting’ (29 september, 6 & 20 oktober te Antwerpen) en ‘Hoe onderneem je samen met je
team’ (29 september, 13 & 27 oktober, 10 november te Gent)!
Op onze VTOwebsite kan je onze verdere programmatie raadplegen; zo kan je in oktober onder
andere opleidingen volgen rond Netwerken, Strategische Werkgeversbenadering en Appreciative
Inquiry (Vuurwerkt).
Met vragen en suggesties kan je terecht bij Tina via vto@dewerkplekarchitecten.be.

Europees nieuws
Ontdek de recent verschenen onderwerpen:
• Europese Commissie bestudeert "zilveren economie"
• Smart cities and communities for all: How to become smart and agefriendly?
• EPOS Contactseminarie “Intergenerational and intercultural exchange in nonformal and formal
contexts“ (13 – 15 oktober 2016, Palermo, Italië)
• Debat “Meertaligheid: klacht of kracht?”
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