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Onderwerpen:
‐ Inclusief en duurzaam? Volg de
workshop op 8.02.2017!
‐HR Jams: gratis uitnodigingen
‐ Event bestuursleden de
Werkplekarchitecten
‐ LOGOS ‐ werkzoekendenproject
‐ VTO: eerstvolgende opleidingen
‐ Oproepen & Europees nieuws

08.02 Brussel ‐ Referentiebewijs Inclusieve Ondernemer als opstap naar een
duurzaamheidsverslag en cadeau 2017 voor jullie inclusieve klanten ‐ ondernemingen !
Sterpunt Inclusief Ondernemen nodigt de leden uit op deze gratis workshop op 8.02.2017 van 9u tot
12u bij Sociare in Brussel. We organiseren dit ter ondersteuning bij de campagne anno 2017 naar jullie
klanten – ondernemingen toe met een vernieuwd referentiebewijs inclusieve ondernemer als positieve
verrassing voor hen. En we zetten jullie tevens op weg om integraal de duurzame kaart te trekken.
Snel inschrijven is de boodschap en doe je hier!
Meer info? tina@dewerkplekarchitecten.be

HR Jams: gratis uitnodigingen
Op 2, 9 en 21 februari vinden de HR Jams plaats in respectievelijk Antwerpen, Leuven en Gent. Meer
info over deze evenementen met keynotes en workshops rond vernieuwend HR‐beleid vind je op de
website.
Wij hebben voor elke datum 10 vrijkaarten die u als Werkplekarchitect kan aanbieden aan (een) HR‐
medewerker(s) in uw netwerk. Schrijf uw geïnteresseerden voor 27 januari in via
info@dewerkplekarchitecten.be en vergeet niet naam, bedrijf en e‐mail van de deelnemer te
vermelden. Enkel de eerste 10 inschrijvingen per stad komen op de gastenlijst te staan, dus wees er
snel bij!
Meer info? hayde@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31

16.02 Mechelen ‐ Event bestuursleden de Werkplekarchitecten: schrijf uw bestuursleden
in!
De hervorming binnen het Vlaams arbeidsmarktbeleid wordt geleidelijk aan ook voelbaar in het

werkveld. Een voornamelijk marktgedreven werking dwingt de actoren in het werkveld naar andere
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een sociale missie, waarbij de arbeidsintegratie van kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt vooraan
staat. Bestuursleden van deze organisaties zijn de voorbije jaren geconfronteerd met deze
hervormingen via ﬁnanciële hertekeningen. Het is voor hen van allergrootst belang dat zij op iets
langere termijn kunnen kijken inzake de arbeidsmarktfenomenen.

Daarom heeft Sterpunt Inclusief Ondernemen ervoor gekozen om op 16 februari 2017 een
vooravondsessie te organiseren in Mechelen, waarop bestuursleden enkele inhoudelijke bijdragen
kunnen horen met een maatschappelijk debat over dit thema. Zij krijgen meteen ook de kans om met
elkaar kennis te maken bij een netwerkmoment.
De uitnodiging en praktische info over dit evenement werd afgelopen week al naar elke organisatie
verstuurd.
Meer info? info@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31

LOGOS ‐ werkzoekendenproject
LOGOS organiseert i.s.m. VDAB Antwerpen het werkzoekendenproject ‘Bediende internationale
handel & logistiek’ voor jongeren ‐26jaar. Deze opleiding (VDAB code 700213) start op 18/04/2017, duurt
4 maanden met 8 weken stage in een bedrijf PC226.
Bekijk hier de opleidingsﬁche en de digitale ﬂyer. Een eerste infosessie staat gepland op dinsdag 7/02 in
het VDAB Opleidingscentrum Antwerpen (Copernicuslaan 1).
Meer info via LOGOS.

VTO‐aanbod: eerstvolgende opleidingen
Starten met storytelling
Dat storytelling heel krachtig kan zijn, bewijzen Steve Jobs en President Obama. Er zijn heel wat
verschillende voorbeelden van krachtige boodschappen die heel overtuigend werken/gewerkt hebben.
Ben je zelf op zoek naar hoe jij werkgevers kan overtuigen met jouw boodschap? Storytelling kan door
iedereen toegepast worden!
Start opleiding: 9 februari 2017 – inschrijven tot 26 januari!
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.
Belangrijk is dat Functiecreatie 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: 13 februari 2017 – inschrijven tot 30 januari!
Organisatienetwerken ontwikkelen en managen
Opgelet! De opleiding ‘Organisatienetwerken ontwikkelen en managen’ die in januari van start zou gaan is
verplaatst naar mei. Inschrijven voor deze reeks kan vanaf vandaag.
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: 10 mei 2017
Bezoek de VTO‐website voor een overzicht van alle opleidingen.
Met vragen en suggesties kan je terecht bij Tina vto@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31.

Oproepen
‐ Provincie Antwerpen: impulssubsidies voor innovatieve projecten in de sociale economie

‐ VDAB: “Assistent calculator bouw”: De opdracht bestaat uit het geven van competentieversterking
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calculator bouw.
‐ VDAB: "Werkplekleren": Organisatie van werkplekleren in een leerbedrijf voor het beroep printmedia
operator, oﬀsethulpdrukker of procesoperator drukafwerking
‐ESF: "Anders organiseren": Met projecten binnen deze oproep willen wij de werkbaarheid van jobs
van werknemers verbeteren door aanpassingen aan de organisatiestructuur van een onderneming te
stimuleren.
‐ESF: "Duurzaam loopbaanbeleid": Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van
jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid
op organisatieniveau.
Europees nieuws
‐ Doe mee aan de verkiezing van beste tewerkstellingsproject voor personen met een beperking!
‐ EFRO: Interreg V Euregio Maas‐Rijn
‐ Erasmus+ KA3: Forward‐Looking Cooperation Projects 2017
‐ Fast track integration into the labour market for third country nationals targeting exclusively asylum
seekers, refugees and their family members
‐ Urban Innovative Actions
‐ Oproep Leader ‐ Plaatstelijke Groep Haspengouw
‐ ESF oproep: Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen in Antwerpen en Gent
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