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Event bestuursleden de Werkplekarchitecten: de aanwezigen hadden gelijk!
“Naar een labour‐light‐economy?”. Met deze bijdrage stak onze voorzitter Luc Sels het bestuursevent
van 16 februari van wal. Een zeventigtal aanwezigen konden het wel smaken. Het deed goed te horen
dat we toekomstgericht kunnen focussen op jobs die we in menselijke handen willen houden en op
werk dat niet volledig kan worden gedigitaliseerd. We kunnen in alsmaar langere loopbanen zuurstof
creëren, want mensen zullen geregeld eens moeten hertanken om bij te blijven en hun loopbaan een
nieuw elan te geven. De vraag naar deze verdieping zal steeds weer moeten gestimuleerd worden.
Dus: er is nog werk aan de winkel. Bert Boone schetste aan de bestuurders een beeld van wat de
hervorming van het arbeidsmarktbeleid momenteel doet met de Werkplekarchitecten en met Sterpunt
Inclusief Ondernemen. Samenwerking in plaats van concurrentie. Organisatie‐overstijgend leren
denken en werken. En inclusief werken en ondernemen cultiveren op de werkplekken waren de
afsluitende oproepen.
Lees meer op onze website.

Ook in 2017 taalondersteuning in de social proﬁt en LDE
Werkgevers uit de social proﬁt en LDE (lokale diensteneconomie) kunnen ook in 2017
taalondersteuning aanbieden aan hun laagtaalvaardige werknemers. Wanneer men beroep doet op
ervaren taalondersteuners, kan men een ﬁnanciële tussenkomst van het betrokken sector‐ of
vormingsfonds aanvragen.
Dankzij de samenwerking met het sectorfonds van de social proﬁt (Sociaal Fonds voor SociaalCultureel
Werk) bieden de Werkplekarchitecten deze taalcoaching aan. De coaching vindt plaats op de werkvloer
en duurt maximum 32 uur. Ze kan voor een individuele werknemer of voor een groep worden
aangevraagd. Van zodra het fonds de aanvraag goedkeurt, kan het traject van start gaan.
Meer info? Erkende aanbieders? www.jobentaalcoaching.be/werkgeversocialproﬁt

Opiniestukken
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Lees de laatst gepubliceerde opiniestukken op onze website : 'De systeemfouten in ESF‐ en andere
Europese programma's' en 'Beschikbare werkzoekenden en geschikte arbeidskrachten'.

VTO‐aanbod: opleidingen in de kijker
Starten met storytelling / Storytelling en solliciteren
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: 14 maart 2017 – inschrijven tot 3 maart!
Jobhunting
Jobhunting focust op werkzoekenden die barrières tegenkomen bij het vinden van een job waardoor
ze moeilijk bemiddelbaar zijn. De deelnemers krijgen zicht op methodieken om deze groep
werkzoekenden naar werk te begeleiden. Daarbij staat de relatie met de deelnemer en de potentiële
werkgever centraal. Er wordt ook stilgestaan bij het belang van een bemiddelingsnetwerk.
Start opleiding: 14 april2017
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
‐ Departement Werk en Sociale Economie: Proeftuinen voor samenwerking sociale economie (SEC)
met economische sectoren uit het regulier economische circuit (REC).
‐ VDAB ‘Vakbekwaamheid code 95’: dienstenopdracht voor het organiseren van 35u
nascholingsmodules voor verlenging vakbekwaamheid code 95 binnen de sector zwaar vervoer voor
niet‐werkende werkzoekenden met een rijbewijs C‐CE.
‐ VDAB ‘Procesoperator EQF level 4’: De opdracht bestaat uit het geven van competentieversterking en
begeleiding d.m.v. bijkomende modules ‘procesoperator EQF level 4’ aan de basisopleiding
“Procestechnieker” bij VDAB in de sector industrie voor niet‐werkende werkzoekenden in de provincie
Antwerpen.
Europees nieuws
 ESF overheidsopdracht aan drie afnemers: Proeftuinen Sociale Economie
‐ Interreg VA Frankrijk‐Wallonië‐Vlaanderen
‐ ESF oproep Versterkt Streekbeleid ‐ indieningsperiode 3
‐ Erasmus+ Sector Skills Alliances
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