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Ondernemen
‐ VDAB‐oproepen
‐ VTO‐aanbod: schrijf in voor
november

Sectordates: programma / schrijf nu in!

Op 27 oktober en 29 november vinden in Gent en Brussel de sectordates plaats, meet & greets tussen
sectorconsulenten, Werkplekarchitecten en GTB‐bemiddelaars. Aan de hand van speeddates en
inspiratietafels zetten we een eerste stap naar een meer structurele samenwerking.
Bekijk hier het volledige programma en bezorg ons voor 14 oktober een ingevuld
inschrijvingsformulier. Let op: de plaatsen zijn beperkt!

Laat je inspireren door functiecreatie en volg nadien training

Hoe kan je duurzame functies creëren voor mensen die omwille van grotere afstand tot de
arbeidsmarkt (kortgeschoold, langdurig werkloos,...) geen werk vinden in een regulier bedrijf? Laat je
in een halve dag inspireren door de mogelijkheden van functiecreatie.
Sterpunt Inclusief Ondernemen organiseert hiervoor twee gratis inspiratiesessies gebracht door
docent Bart Moens. Op 15 november ben je welkom in Gent, en op 23 november in Brussel.
Meer info? Klik hier en/of mail naar Tina via tina@dewerkplekarchitecten.be.

Partnerships for jobs: partnerschappen met bedrijven

The Shift en Accenture werken momenteel samen aan een project genaamd ‘Partnerships for jobs’,
samenwerkingen tussen private ondernemingen en vzw’s of overheidsinstellingen om
werkgelegenheid bij kansengroepen (vb. laaggeschoolden, mensen met een migratie‐achtergrond,
personen met een arbeidsbeperking...) te creëren. Zij willen bestaande partnerships uitbreiden en
nieuwe partnerships opzetten.
In een eerste fase zullen ze interviews afnemen bij organisaties die zich momenteel engageren in een
partnership. Nadien organiseren ze een ronde tafel voor een breder publiek om te brainstormen en
verschillende partijen met elkaar in contact te brengen. Begin december is een afsluitend evenement
gepland.
Lopen er bij jouw organisatie projecten en partnerschappen samen met bedrijven, gericht op
tewerkstelling van de doelgroepen? Bezorg ons dan ten laatste op 10 oktober een ingevulde
projectﬁche! Vanaf morgen vind je deze via De Werkplekschakelaar, kijk uit naar het onderwerp

‘Partnerships for jobs’ in de campagnemail.
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De realisaties van Sterpunt Inclusief Ondernemen 2015‐2016

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 .
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. 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.
Op onze website kan je het volledige rapport vinden. Meer info? tina@dewerkplekarchitecten.be of 09
220 84 31.

VDAB‐oproepen

Opleiding assistent bouwcalculator
De opdracht bestaat uit het geven van competentieversterking en begeleiding van niet‐werkende
werkzoekenden die een ﬁnaliteitsopleiding volgen tot assistent bouwcalculator.
De opleiding Assistent calculator bouw wordt georganiseerd vanuit het VDAB‐competentiecentrum
Turnhout. VDAB wenst een gedeelte van deze opleiding uit te besteden. De vakken van het
opleidingsprogramma die door de opdrachtnemer opgenomen dienen te worden zijn technische
vakken, informatica (AutoCAD) en communicatie.
VDAB beoogt de uitvoering van de opdracht te laten aanvangen begin december 2016.
Indienen van oﬀertes kan tot 11 oktober 2016.
Meer info via deze link.
Inhuring van instructeurs
Opdracht voor het aanbieden van beroepsgerichte competentieversterking in hoofdzaak voor niet
werkende werkzoekenden (NWWZ), dit ter vervanging van eigen VDAB‐personeel bij langdurige
afwezigheid. De opdracht kan doorgaan in alle VDAB‐lokalen van Oost‐Vlaanderen.
VDAB organiseert op zaterdag 8 oktober 2016 in het Competentiecentrum Wondelgem (van 10‐13 uur)
een jobdag voor instructeurs. Potentiële kandidaat‐instructeurs kunnen hier kennismaken met de
werking van VDAB, de verschillende secties en een aantal VDAB‐ instructeurs.
Indienen kan tot 17 oktober 2016.
Meer info via deze link.
Ergo@Work
De opdracht bestaat uit het ontwikkelen van versterkende acties voor werkzoekenden met een
chronische ziekte of pijn; het ontwikkelen van methodieken en kanalen voor samenwerking met
professionele hulpverleners in de omgeving van werkzoekenden; het ontwikkelen van materiaal en
vormingsaanbod voor VDAB‐bemiddelaars; het geven van vorming aan de VDAB‐bemiddelaars.
De primaire doelgroep van het project zijn werkzoekenden voor wie een chronische ziekte of pijn een
ernstige drempel is naar werk en die door meer gerichte bemiddeling en versterkende acties veel meer
kans maken op werk.
De startdatum van de opdracht wordt afgesproken in overleg met VDAB. VDAB streeft ernaar om de
opdracht te sluiten eind februari 2017. VDAB opteert er voor om de opdracht uit te besteden in 5
percelen. De indeling in percelen wordt geograﬁsch bepaald in overeenstemming met de provincies.
Indienen kan tot 28 oktober 2016.
Meer info via deze link.

VTO‐aanbod: schrijf je nu in voor opleidingen in november
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Leer onderhandelingsmethodes
en –tactieken tijdens de eendaagse opleiding ‘Onderhandelen’ in

Gent, of ga dieper in op hoe je als begeleider een optimaal contact met de werkzoekende tot stand
brengt in de vierdaagse training ‘Bewegen naar Werk’ in Antwerpen.
Schrijf in voor 25 oktober om je plaats niet mis te lopen!
Onderhandelen: 07/11/2016 – Sterpunt Inclusief Ondernemen, Gent
Bewegen naar Werk: 08/11, 15/11, 23/11 en 29/11/2016 – Auxilia, Antwerpen
Opleidingen zijn zoals steeds enkel toegankelijk voor leden van Sterpunt Inclusief Ondernemen. Met
vragen en suggesties kan je terecht bij Tina vto@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31.
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