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VTO‐aanbod in december en januari
Er zijn nog enkele dagen om in te schrijven voor KWINT op 7 december en Sociale Media & solliciteren
op 8 december! Lees hieronder meer over deze twee opleidingen.
Binnenkort lanceren we het voorjaarsprogramma van 2017, maar in afwachting nodigen we u al uit
om Organisatienetwerken ontwikkelen en managen (start 12 januari) en Functiecreatie (start 13
februari) te volgen. Late beslissers zijn trouwens nog steeds welkom op de gratis infosessie rond
Functiecreatie, morgen 23 november vanaf 10u in het Huis van het Nederlands, Brussel.
Bekijk de VTO‐website om het volledige aanbod te raadplegen.
Hou ons zeker op de hoogte over toekomstige vormingsbehoeften voor jouw organisatie. Hiervoor (en
met andere vragen) kan je terecht bij tina@dewerkplekarchitecten.be.

KWINT/KWaliﬁcerende INTake
In deze tweedaagse opleiding leert u om op een adequate manier een criteriumgerichte
Kwaliﬁcerende Intake te voeren. De gespreksvoorbereiding, informatieverzameling en uiteindelijke
trajectmotivatie maken daar onderdeel van uit. U krijgt een beoordelingskader aangereikt om de
ontwikkelings‐ en jobkansen van de werkzoekende realistisch te kunnen inschatten.
Start opleiding: woensdag 7 december 2016
Schrijf hier in

Sociale Media en solliciteren: do's en don'ts
De digitalisering is een niet te stoppen trein. Er niet op springen staat gelijk met digitale
analfabetisering. Dat geldt voor de werkzoekenden uit kansengroepen, maar evengoed voor de
begeleiders en coaches zelf.
In de opleiding leren we begeleiders hoe sociale media zoals Facebook werken. Hoe beveilig je een
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'sollicitatieklaar' maken, bedrijfspagina's volgen, sollicitatietips ontvangen,....
Deze opleiding wil begeleiders vertrouwd maken met sociale media zodat zij op hun beurt
werkzoekenden uit de kansengroepen kunnen enthousiasmeren.

Start opleiding: donderdag 8 december 2016
Schrijf hier in

Organisatienetwerken ontwikkelen en managen
Netwerksamenwerking is een complex samenspel tussen de organisatie, het individu en het netwerk.
Als initiatiefnemer, trekker of deelnemer van samenwerkingsverbanden wordt er veel van je verwacht.
Deze drie dagen willen leidinggevenden en medewerkers van de Werkplekarchitecten hierin
ondersteunen en versterken.
Start opleiding: donderdag 12 januari 2017
Schrijf hier in

Functiecreatie
Functiecreatie is het allesomvattende woord voor het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het
afsplitsen van taken, waardoor hoger geschoold personeel beter kan worden ingezet voor het werk
waarvoor ze zijn opgeleid. De eenvoudige taken waarvoor zij te hoog zijn opgeleid, worden
samengevoegd tot functies die geschikt zijn voor mensen die nu buiten de arbeidsmarkt staan en
vervolgens opnieuw opgenomen in de werkprocessen. De geschoolde werknemers kunnen zich
vervolgens concentreren op de meer complexe taken van hun functie.
Belangrijk is dat Functiecreatie tevens de vraag van de werkgever centraal stelt: bezettingsproblemen,
te hoge loonkosten, wens tot sociaal, innovatief of maatschappelijk verantwoord ondernemen,… . Via
Functiecreatie kunnen arbeidsbemiddelaars tegelijkertijd werkzoekenden met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt meer kansen bieden op een duurzame job en werkgevers helpen bij de creatie van
nieuwe functies die voor hem economisch aantrekkelijk zijn.
Start opleiding: donderdag 13 februari 2017
Schrijf hier in
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