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23.05.2017 – Ontdek de KMO‐portefeuille en word erkend dienstverlener – Gent
Ben je een dienstverlener?
Met een erkenning van de KMO‐portefeuille komt je opleidingsaanbod en advies in aanmerking voor
deze subsidies. Met het verdwijnen van de diversiteitsplannen en de hervormingen van het EAD‐beleid
kan het verkrijgen van deze erkenning ook voor de Werkplekarchitecten opportuniteiten bieden. Om in
het kader van de KMO‐portefeuille opleidingen en/of advies te kunnen verlenen aan KMO’s of
zelfstandigen moet je als dienstverlener erkend zijn en voldoen aan de KMOP‐norm.
Kom via deze gratis infosessie alles te weten over het behalen van de erkenning KMOP: op 23.05.2017
van 9u00‐12u bij Sterpunt Inclusief Ondernemen, Reigerstraat 10, 9000 Gent (op 5 min. wandelafstand
van station Gent Sint‐Pieters).
Schrijf je snel in (plaatsen zijn beperkt!) door een mailtje te sturen naar
info@dewerkplekarchitecten.be.
Past deze datum (en locatie) niet in je agenda en wil je deze infosessie toch nog volgen, meld dit via
info@dewerkplekarchitecten.be. Bij voldoende deelnemers organiseren we dan een bijkomende
sessie (vermoedelijk in Brussel).
Meer info? tina@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31.

Campagne inclusieve ondernemer: heeft jouw organisatie al referentiebewijzen
uitgereikt?
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de kaap van de 500 uitgereikte referentiebewijzen al overschreden! Er zijn echter nog heel wat
organisaties die nog geen bewijzen aanvroegen, bij deze dus een warme oproep om bij interesse
alsnog contact op te nemen met ons om ook uw klanten‐ondernemers in de bloemetjes te zetten!

Het gaat om die ondernemers waar u actief mee gewerkt heeft in 2016 en waarbij de ondernemers
bereid waren om opleidingen, stages of nieuwe tewerkstelling in hun bedrijf mogelijk te maken. Of die
gebruik maakten van een job‐ en taalcoaching of HR‐advies kregen tijdens de inwerkingsperiode van
(nieuwe) medewerkers. Er moet dus een actieve samenwerking geweest zijn tussen de onderneming
en uw organisatie.
We hebben het referentiebewijs geüpgraded met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
(Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties voor elk land te behalen tegen 2030.
Sterpunt wil met deze vernieuwde campagne, naast inclusieve ondernemers bedanken om inclusief
samen te werken, ook de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN promoten en zijn
schouders zetten onder een brede bekendmaking ervan.
Heeft u bedrijven in uw portefeuille die in aanmerking komen? Contacteer ons via
info@dewerkplekarchitecten.be en wij bezorgen u hierover alle richtlijnen.

Talentenstroom voor een stroom aan talenten!
We bezochten in april Mieke Coppieters, de coördinator van Talentenstroom in Antwerpen. En we
zagen meteen dat er een win‐win in zit voor de Werkplekarchitecten van de regio Antwerpen en
Waasland. We zetten kort op een rij waar samenwerkingskansen liggen. Toch vertellen we je eerst wie
Talentenstroom is: het gaat om een job‐ en opleidingspunt haven & logistiek, een partnerschap van
stad Antwerpen, VDAB, provincie Antwerpen, Voka Alfaport, Logos en het Havenbedrijf Antwerpen.
Meer info vind je op: www.talentenstroom.be.
‐ Als jij de naam van je organisatie opgeeft (graag met achteraan De Werkplekarchitecten), dan kan je
tweewekelijks zicht krijgen op de actuele vacatures. Schrijf je in via info@talentenstroom.be.
‐ Op 3 en 5 mei willen we op de provinciale netwerken van Antwerpen en Oost‐Vlaanderen verkennen
of het interessant is voor de arbeidsconsulenten om via een op te zetten infosessie te verkennen over
welke jobs het in deze sectoren precies gaat. Kwestie van de verwachtingen te kennen en voeling te
krijgen met de bedrijven in functie van jullie begeleiding van geïnteresseerde werkzoekenden. Hier
vind je alvast ﬁlmpjes en geschreven getuigenissen om een beeld te krijgen over welke jobs het gaat.
‐ Op 22 april (van 10u tot 14u) is er een job‐ en stagebeurs voor een droomcarriere in de logistiek en
internationale handel. Meer info via www.topjobslogistics.be.
‐ Op 26 april is er van 13u tot 17u Talentwerkt@Trix, waar jongeren met goesting in de toekomst
kunnen uitzoeken welke job bij hen past. Info bij: www.borgerhout.be/talentwerkt. Op 10 mei (13u‐17u)
wordt dit nog eens overgedaan bij Talentwerkt@Gravenhof. Inschrijven via
www.hoboken.be/talentwerkt.
‐ Op 18 mei van 18u tot 21u is er Soiree Maritiem, op koers voor een logistieke carrière, bedoeld voor
laatstejaarsstudenten middelbaar, hoger onderwijs of pas afgestudeerden. Tijdens een unieke
rondvaart krijgen ze de bedrijvigheid in de Antwerpse Haven te zien vanop het water. Bovendien
kunnen ze speeddaten met jonge professionals die als bediende werken in onze wereldhaven. Info en
inschrijven via www.talentenstroom.be/soireemaritiem.

Flyers BIO‐booster en Werkplekadvies beschikbaar
Kunnen jij of je medewerkers ﬂyers over BIO‐booster (gedrukt) of Werkplekadvies (digitaal) gebruiken?
Geef ons een seintje via info@dewerkplekarchitecten.be om ze aan te vragen!

Leesvoer deze week: langetermijnwerk en taaleisen voor nieuwkomers
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Boone: 'De korte weg voor het langetermijnwerk'

‐ Knack: 'De taaleisen voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt zijn te streng'

Vluchteling zoekt werk: ESF‐project Gent, stad in werking
In het kader van een ESF‐project rond de tewerkstelling van vluchtelingen heeft Gent, stad in werking
een ﬂyer ontwikkeld gericht aan werkgevers. Ontdek hem hier!

VTO‐aanbod: Organisatienetwerken ontwikkelen en managen
Mis deze nieuwe opleiding niet! 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 ‐ inschrijven tot 26 april
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
‐ VDAB 'Podium': Oﬀerteaanvraag voor een dienstenopdracht: het organiseren van
beroepsopleidingen assistent podiumtechniek en productieassistent in de sector cultuur voor niet
werkende werkzoekenden te Antwerpen.
‐ Syntra: Het erkennen en ﬁnancieren van kortlopende opleidingen georganiseerd in het kader van
(inschrijven op) open sectoraal aanbod bij middel van een raamovereenkomst. In deze tender wordt
geopteerd voor een limitatief aanbod van sectoren, op basis van de knelpuntberoepen.

Europees nieuws
 ESF: Oproep Brugprojecten, schooljaar 2017‐2018
‐ ESF enquête gericht aan Brusselse promotoren

Translate

Subscribe

Past Issues

Translate

Copyright © 2017 Sterpunt Inclusief Ondernemen
update uw gegevens | uitschrijven

