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Pitchsessie ESF oproep Transnationaliteit: 17 maart
Naar aanleiding van de tweede ESF‐oproep Transnationaliteit organiseert KCSE een Pitchsessie op 17
maart 2017.
De oproep heeft als doel de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken door het opzetten van transnationale
partnerschappen waarin minimaal aan ‘mutual learning’ wordt gedaan. Het agentschap is op zoek naar
uitdagende arbeidsmarktgerelateerde ideeën waarrond een transnationale samenwerking een
meerwaarde betekent. De oproep is gericht naar alle Vlaamse ondernemingen, dus ook de
ondernemingen uit de sociale economie en de bredere socialproﬁtsector.
Kenniscentrum Sociaal Europa organiseert, aansluitend op het ESF informatiemoment, een pitch‐ en
brainstormsessie voor haar leden. Zij voorzien zowel een individuele als collectieve aanpak, a៖�ankelijk
van de vragen en voorstellen. In de individuele benadering adviseren ze over concrete ideeën.
Daarnaast brengen ze geïnteresseerde partijen samen (in één of enkele groepjes) om te brainstormen
over een mogelijke collectieve aanpak.
Via deze link vindt u alle informatie en mogelijkheid tot registratie.

Dé kick‐oﬀ die een BIO‐boost geeft
Op vrijdag 21 april 2017 geven we de ﬁnale aftrap voor de BIO‐booster samen met de organisaties van
het eerste uur.
Met BIO‐booster bieden de Werkplekarchitecten collectief als netwerk in Vlaanderen en Brussel een
éénduidige service met kwaliteitsborging aan ondernemingen die met een ‘BIO’ of
beroepsinlevingsovereenkomst willen werken.
Sterpunt Inclusief Ondernemen sloot hiervoor namens haar leden‐Werkplekarchitecten een
samenwerkingsovereenkomst af met arbeidsmarktregisseur VDAB. BIO‐booster heeft tot doel de
beroepsinlevingsovereenkomst of BIO makkelijker ingang te doen vinden bij Vlaamse en Brusselse
werkgevers. Dit via kwalitatieve ondersteuning op maat, tot op de werkplek.
Meer info? info@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31
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ID@Work: Antwerp Management School zoekt leden voor stuurgroep
ID@Work (Intellectual Disability at work) is een onderzoeksproject met focus op de inclusie van
mensen met een verstandelijke handicap in het normaal economisch circuit. Antwerp Management
School en partner HEC Liège willen hiermee een bijdrage leveren aan de inclusieve maatschappij die
focust op talenten en competenties eerder dan op beperkingen.
Als lid van de expertengroep is Sterpunt Inclusief Ondernemen op zoek naar Werkplekarchitecten die
willen deelnemen aan deze stuurgroep rond de begeleiding van werknemers met een verstandelijke
handicap. Een eerste workshop is voorzien op 27 maart in Brussel.
Interesse om deel te nemen en/of meer info? info@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31.

Opiniestuk
Lees 'Nuding: duwtjes geven' op onze website, over slimme prikkels.

VTO‐aanbod: opleidingen in de kijker
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 ‐ inschrijven tot 4 april
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: 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
‐ Agentschap Integratie & Inburgering ‐ Projectoproep 'Nederlands oefenen': Oefenkansen kan je
overal creëren. Daarom richt deze oproep zich naar bijna alle organisaties en verenigingen die rond dit
thema willen werken. Enkel feitelijke verenigingen en formele aanbieders van cursussen Nederlands als
tweede taal (centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie en universitaire
talencentra) kunnen zelf geen aanvraag indienen.
‐ VDAB ‐ Rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid: Raamovereenkomst met één opdrachtnemer per
perceel voor IBO opleidingstrajecten gekoppeld aan de beroepsopleiding vrachtwagenchauﬀeur voor
het behalen van het rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid.

Europees nieuws
 Bulgaarse organisatie zoekt partner voor ESF Transnationaal
‐ Infosessie ESF – 17 maart: Transnationaliteit
‐ Partners gezocht voor Interreg Noord West Europa project rond sociale innovatie
‐ ESF zoekt ondernemingen uit de reguliere en sociale economie om nieuwe samenwerkingsmodellen
uit te testen
‐ Partners gezocht voor Erasmus+ Project "Socio‐professional remobilization of the mental health

disabled people aged between 18 and 35 years old"
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