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Arbeidsbemiddelaar? Loopbaanbegeleider? Graag uw input!
Momenteel worden de beroepskwalificatiedossiers van arbeidsbemiddelaar en loopbaanbegeleider
vormgegeven via een werkgroep vanuit het Agentschap HOVOKS, team KwalificatiesCurriculum.
Sterpunt Inclusief Ondernemen is betrokken bij deze werkgroep via de vertegenwoordiging door
Werkplekarchitect Chris Dielis (WEB vzw).
Bent u zelf arbeidsbemiddelaar of loopbaanbegeleider? Dan kunt u een bijdrage leveren aan deze
dossiers en zorgen dat de verschillende facetten van deze jobs hierin weerspiegeld worden.
Momenteel liggen tussentijdse beroepskwalificatiedossiers van arbeidsbemiddelaar en
loopbaanbegeleider op tafel voor verdere bespreking. De werkversie van deze dossiers vindt u hier.
Neem even de tijd om zelf of in uw team het dossier door te nemen (dit kost u ongeveer 15 minuten
per dossier) en bezorg ons tegen 6 december uw feedback over de geformuleerde activiteiten. Uw
feedback bezorgen kan via sammy@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31. Alvast bedankt.
Simpel gezegd wordt in een beroepskwalificatie vastgelegd wat je moet kennen en kunnen om een
beroep uit te oefenen. Je kan een beroepskwalificatie verwerven via onderwijs, opleiding of een EVC
traject. De voorliggende documenten betreffen werkversies van deze beroepskwalificatiedossiers,
enkel de activiteiten hebben vorm gekregen. De rubriek kennis moet nog in kaart worden gebracht. Via
tussentijdse feedback wordt getracht de geformuleerde activiteiten nu zo goed mogelijk scherp te
stellen.

Save the dates: 3 events over samenwerkingskansen met diverse sectoren en 1
Algemene Vergadering.
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Sectordate 'Zot van U'  7 december 2017  Brussel
Wij zijn 'zot van u' en daarom willen we jullie, de sector en arbeidsconsulenten van de
Werkplekarchitecten graag uitnodigen! Sterpunt organiseert op 7 december 'Zot van U', een event
voor sector en arbeidsconsulenten om jullie op een gemeenschappelijk netwerkmoment te laten
kennis maken met de voorhanden zijnde samenwerkingsmogelijkheden, waarvoor er een akkoord is
per sector met Sterpunt Inclusief Ondernemen en met de consulenten die in de diverse regio’s met
elkaar aan de slag kunnen gaan.
Heb je als sectorconsulent of arbeidsconsulent van de Werkplekarchitecten onze gerichte uitnodiging
gemist? Contacteer tina@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31. Dan bezorgen we je een
uitnodiging met programma en inschrijvingslink.
Algemene Vergadering Sterpunt Inclusief Ondernemen  14 december 2017  Brussel
Sterpunt Inclusief Ondernemen nodigt elke verantwoordelijke van haar leden uit voor de Algemene
Vergadering op 14 december 2017 van 9u30 tot 12u in Muntpunt te Brussel. Een gerichte uitnodiging
met agenda volgt.
'Aan de slag in Transport & Logistiek'  19 december 2017  Gent
7 sectoren bundelen hun krachten voor de Werkplekarchitecten, die diverse doelgroepen begeleiden
in hun zoektocht naar een opleiding of job. Sterpunt Inclusief Ondernemen organiseert samen met de
sector Transport en Logistiek een infosessie over: Welke beroepen zijn er? Hoe word je het? Waar kan
je ermee aan de slag? Welke projecten richten zich naar je doelgroep?
Op 19 december van 9u tot 12u15 in Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent.
Heb je als sectorconsulent of arbeidsconsulent van de Werkplekarchitecten onze gerichte uitnodiging
gemist? Contacteer tina@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31. Dan bezorgen we je een
uitnodiging met programma en inschrijvingslink.
'Connecting Woodwize, IVOC en Cobot?!'  18 januari 2018  Brussel
In het ESFproject 'Watch for talent' aangestuurd door de sectoren Woodwize, IVOC en Cobot, is
Sterpunt Inclusief Ondernemen al geruime tijd actief als lid van de stuurgroep.
De sectorfondsen Woodwize, IVOC en Cobot staan klaar om samen met de Werkplekarchtitecten de
instroom van werkzoekenden in de bedrijven uit deze sectoren houtbewerking, confectie, mode en
textiel te ondersteunen. Op 18 januari 2018 verwachten we de Werkplekarchitecten om de
samenwerking i.k.v. dit ESFproject concreet te maken.
Op 18 januari 2018 van 9u30 tot 11u45 bij gastsectorfonds Woodwize, Hof ter Vleestdreef3, 1070
Brussel. Een gerichte uitnodiging met programma volgt.
Meer info? geef een seintje naar tina@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31.

Proficiat Erwin De Bruyn!
Sterpunt Inclusief Ondernemen feliciteert, namens de Werkplekarchitecten, zijn bestuurder Erwin De
Bruyn met zijn verkiezing als voorzitter van Sociare, onze wergeversorganisatie. Hij mag rekenen op
ons als dynamische partner.

Opinie Bert Boone: "Influencers voor jobmatching"
Straf! De influencer die via sociale media jongeren in Brussel in geen tel op straat krijgt. Influencers zijn
personen die door duizenden worden gevolgd op de sociale media. Ze filmen hun eigen doen en laten
en zijn zo leuk, grappig,....dat ze anderen inspireren met hun gedrag. Ze worden ook al betaald door
sponsorende bedrijven in ruil voor een bepaalde outlook, kledij, stellingname...want zij blijken degenen
te zijn die het koopgedrag van de toekomst bepalen.
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VDAB is vandaag voorzichtig aan het verkennen wat het zou betekenen, mocht elke werkzoekende
een soort budget of een kredietlijn beschikbaar krijgen om zelf te kiezen via welke stappen hij op de
arbeidsmarkt geraakt. Gedaan met tenders. Geen ellenlange administratieve procedures! Geen
afwachten meer tot VDAB of GTB de passende toeleiding in een vlotte flow krijgt voorzien.
Dienstverstrekkers krijgen op basis van kwaliteitsnormen een mandaat voor hun dienstverlening die
door VDAB wordt opgevolgd. De rest is aan de werkzoekende en aan de leerloopbaner.
Lees meer op onze website en post je reactie.

Uitnodiging infosessie PUUUR huishoudhulp voor arbeidsbemiddelaars
Om werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de socialprofitsector nog beter te ondersteunen is
Verso begin 2017 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan met VDAB. In het kader
daarvan organiseert Verso een vijftal bedrijfsbezoeken om organisaties en arbeidsbemiddelaars die
werkzoekenden begeleiden naar werk, in contact te brengen met werkgevers in de social profit
sector. Op die manier krijg je een goed beeld wat je voor de werkgever kan betekenen in het kader van
tewerkstelling en diversiteit. Deze bedrijfsbezoeken kunnen ook een aanzet zijn tot een constructieve
en duurzame relatie.
Graag nodigt Verso je uit voor een bedrijfsbezoek op woensdag 13 december van 10u tot 12u30 bij
PUUUR regio Oost Vlaanderen. Het bezoek zal niet plaatsvinden op een locatie van PUUUR maar op
een centraal gelegen plek te Gent.
Zie hier de uitnodiging van de werkgever en de mogelijkheid tot aanmelding.
Meer info? geef een seintje naar marije.plantinga@versonet.be of 0468 462 449.

Vacature
Kiem VZW is op zoek naar een opleidingscoachlesgever voor Gent & Leuven
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