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"Onze stageformules kosten de ondernemers niets, behalve
energie!”  Duurzame toekomst
Op 14 december verscheen in De Standaard een themadossier MVO, waarin
de Werkplekarchitecten niet mochten ontbreken! Verschillende thema's
omtrent milieu, innovatie en duurzaamheid, werknemers en
maatschappelijke doelen werden in deze special rond Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen belicht.
Je kan het interview met Bert Boone nalezen in het volledige dossier of op
het digitaal platform duurzametoekomst.be

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
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samenwerking i.k.v. dit ESFproject concreet te maken.
Op 18 januari 2018 van 9u30 tot 11u45 bij gastsectorfonds Woodwize, Hof ter Vleestdreef 3, 1070
Brussel.
Heb je als consulent, teamverantwoordelijke, jobhunter,... van de Werkplekarchitecten onze
uitnodiging gemist? Contacteer tina@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31. Dan bezorgen we je
een uitnodiging met programma en mogelijkheid tot inschrijven

Oproep: bijdrage voor 'de Werkplekarchitecten in beeld 2017'
Vorig jaar kreeg Sterpunt Inclusief Ondernemen veel bijval met haar jaarkrant  'de
Werkplekarchitecten in beeld 2016'. Dus gaan we een goeie formule opnieuw herhalen. De sterkte van
'de Werkplekarchitecten in beeld 2016' zat hem in de concrete verhalen en getuigenissen in het
werkveld, waarbij zowel deelnemers als bedrijven aan het woord kwamen. Tevens kreeg je als
Werkplekarchitect ook zelf visibiliteit wanneer je actief een bijdrage mee vorm gaf.
Dit jaar hernemen we onze vraag naar de Werkplekarchitecten:
 Kan jij voor de actiedomeinen (vb. job en taalcoaching, HRondersteuning aan bedrijven, stages
werkplekleren,...) waarin je actief bent, een korte bijdrage leveren, met foto (minimaal 300dpi), dan
garanderen wij je een online publicatie op onze website en een selectie van de inzendingen voor de
papieren versie van 'de Werkplekarchitecten in beeld 2017'.
 Als Werkplekarchitect krijg je uiteraard ook zelf 5 exemplaren van 'de Werkplekarchitecten in beeld
2017' kosteloos bezorgd. Wil je er evenwel meer, dan kan je die meteen ook bestellen aan
5€/exemplaar. Ze zijn een mooie weergave van jouw maatschappelijke actie. Sterpunt drukt alvast 1000
exemplaren en gebruikt deze doorheen het jaar als representatiedocument.
 Ben je ervoor gewonnen? Zet dan nu de bakens uit in jouw organisatie. Want voor 10 januari 2018
verwachten we je bijdrage in te sturen via info@dewerkplekarchitecten.be
'de Werkplekarchitecten in beeld 2017' zal dan beschikbaar zijn eind januari 2018.
Meer info? tineke@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31

Provinciale uitrol 3ClicksAway  22 januari 2018  Gent
3ClicksAway, een platform waar bedrijven nieuwe werknemers met een goede
basiskennis en puike werkhouding vinden. Bovendien zijn deze werknemers al
gescreend. Deze interessante tool werd tijdens de sectordate 'Zot van U' op 7/12 en
tijdens de Algemene vergadering op 14/12 voorgesteld. Met het oog op verdere
provinciale werking, willen we graag nagaan welke organisaties interesse hebben om
zich hiervoor te engageren?
Heb je interesse? Stuur voor 12 januari 2018 een mailtje naar tineke@dewerkplekarchitecten.be
Op maandag 22 januari 2018 (van 14u tot 16u) komen we met de geïnteresseerde organisaties samen
om de verdere provinciale uitrol te bespreken.
Locatie: Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent.

Kwaliteitslabels in 2018 en volgende....
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Enkele weken geleden kregen loopbaancentra, erkend door VDAB, de boodschap dat het ESFlabel
definitief van het toneel verdwijnt vanaf januari 2019. Organisaties wiens kwaliteitslabel in de loop van
2018 komt te vervallen, dienen aansluitend toch een degelijk kwaliteitslabel te bekomen via een
auditbureau. Sterpunt kreeg enkele reacties van Werkplekarchitecten met de vraag hoe ze dit het best
aanpakken, want ze willen vermijden om met een verkeerd kwaliteitslabel opgescheept te zitten.
Sterpunt ging op verkenning.
Na check bij VDAB en departement WSE kunnen we volgende informatie bezorgen:
1. Vanaf 2019 is het ESFlabel niet meer geldig en heb je een ander kwaliteitslabel nodig. Om te weten
voor welk kwaliteitslabel je best gaat, stel je je beslissing beter nog even uit. Momenteel laat WSE een
extern onderzoek uitvoeren dat tegen april 2018 moet klaarheid geven over de waarde van de diverse
kwaliteitslabels. Met deze informatie mag dan worden verwacht dat het werkveld een menulijst van
kwaliteitslabels zal aangereikt krijgen. Sterpunt zal ook deze datum afwachten om te kijken of ze als
'groepsaankoop' aan een goedkoper tarief kwaliteitsaudits kan bekomen voor De
Werkplekarchitecten.
2. Wanneer vandaag of in de loop van 2018 organisaties een ander dan een ESFkwaliteitslabel
(hebben) bekomen, dan blijft dit label geldig voor de aangegeven duurtijd door het uitvoerende
auditbureau. Je moet dan wel een kwaliteitslabel kiezen dat vandaag in de gepubliceerde lijst van
VDAB staat. Met andere woorden: jouw bekomen kwaliteitslabel vervalt niet op 1 januari 2019, indien
dat ook vermeld staat op je kwaliteitserkenning. Let wel dat, wanneer je kwaliteitslabel nu vervalt, je
een aaneensluitende periode van labeling hebt (en je dus toch al een audit moet laten uitvoerenkies
uit de menulijst van VDAB !).
3. Eenmaal april 2018 weten we precies welke labels in de toekomst valide zijn voor erkenningen in de
toekomst. En kan je als organisatie je daarop focussen. Maar de reeds bekomen erkenningsperiode
voor een verworven label uit de lijst van VDAB is 'untouchable'.
Sterpunt Inclusief Ondernemen volgt het voor jullie zeker verder op.
Meer info? bert@dewerkplekarchitecten.be

Interessante nieuwsberichten
Tijdens de laatste weken van dit jaar heeft Bert Boone nog een opinie en interessante nieuwsberichten
gedeeld. Heb jij ze al gelezen?
Een kompas voor sociale ondernemers
Naar aanleiding van 20 jaar Verso schreef Wim Van Opstal een leerrijk boek "De sociale onderneming:
een conceptueel kompas". Lees meer over de opinie van Bert en geef je reactie op de website.
Digitalent Werkt
'Mensen maken het bedrijf'. Het is een soft statement wanneer een van de Werkplekarchitecten ermee
zou komen aandraven in een bedrijf. De uitspraak krijgt een heel andere betekenis wanneer de
gedelegeerd bestuurder van Voka, Hans Martens ze voor zijn rekening neemt. Tijdens de voorstelling
van 'Digitalent Werkt' illustreerde hij nog maar eens het belang dat groeit rond het werkplekleren
vandaag. Lees meer op onze website.
www.digitalentwerkt.be is de eerste gratis digitale jobbeurs voor werkplekleren in Voka Oost
Vlaanderen.
Waarden en marktgedreven werken gaat toch samen
Tijdens hun eindejaarsseminarie op 8 december slaagde VDAB erin om dit boeiend issue op tafel te
leggen. HRverantwoordelijken moeten bij hun selectieproces trachten een match te vinden tussen
wat het bedrijf van belang vindt en wat de medewerker betekenisvol acht, want dit wordt een
waarborg voor een duurzame samenwerking. Lees meer over deze waardenfit op onze website.
Ik wil gewoon werken!
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Het is meer dan een wervende titel van een boek. Guy Tegenbos vindt het een goed boek over het
maatschappelijk belang van reintegratie na ziekte. De samenstellers, Fons Leroy en Wendy Ranschaert
slagen erin om met diverse bijdragen de aandacht van de lezer op scherp te stellen of om hem te
inspireren en ermee aan de slag te gaan. Op 12 december werd het onder ruime belangstelling
voorgesteld. Lees meer op onze website.

Uitnodigingen
Slotevent project brugcoach  20 december 2018
In het kader van een subsidieproject (van het Brussels Gewest) tegen discriminatie en voor meer
diversiteit en gelijkheid op het werk ben je van harte welkom op het slotevenement ‘Brugcoach’.
Tijdens dit evenement wordt de klemtoon gelegd op meer visibiliteit van enerzijds de (ex) jongeren en
anderzijds alle werkgevers die deze jongeren kansen geboden hebben. Je mag je verwachten aan
interessante gastsprekers, getuigenissen (werkgever/(ex)leerling), catering en sfeervolle muziek.
Ben je geïnteresseerd? Kom dan zeker langs op 20 december 2018 in het
Huis van Culturen te Molenbeek, Merchtemsesteenweg 67, 1080
Molenbeek. Voor meer info en om jouw aanwezigheid te bevestigen,
contacteer je bjanka.durra@groepintro.be

DUOday  26 april 2018
Durf jij een 'duootje' doen? Geef op donderdag 26 april 2018 een werkzoekende met extra
ondersteuningsnood (omwille van sociale, psychische, sensorische en fysieke redenen of
leermoeilijkheden) een unieke ontdekkingsdag. Die dag werkt hij of zij samen met 1 van je werknemers
waardoor hij of zij de kans krijgt om zijn talenten te tonen en een beeld van een job te toetsen aan de
realiteit.
Ken je een bedrijf dat hiervoor interesse heeft of wil je zelf deelnemen? Stuur voor 15 januari 2018 een
mail naar wannes.marivoet@gtb.be en woon 1 van de provinciale kickoff meetings bij om alle stappen
te kennen.
Antwerpen: 16/1 van 9u30 tot 12 in Copernicus
VLBrabant: 29/1 van 9u30 tot 12 in VAC Leuven
Limburg: 30/1 van 9u30 tot 12 in werkwinkel Genk
OostVlaanderen: 16/1 van 9u30 tot 12 in VAC Gent
WestVlaanderen: 16/1 van 9u30 tot 12 in werkwinkel Kortrijk

Sfeerbeelden sectordate 'Zot van U'  7 december 2017
Op 7 december 2017 vond in MAD Brussel onze sectordate 'Zot van U' plaats. Tijdens dit event hebben
sector en arbeidsconsulenten de kans gekregen om elkaar te ontmoeten en dit in een 'match' om te
zetten. Zoals op de sfeerbeelden te zien is, was dit een geslaagde sectordate en hadden de afwezigen
ongelijk :) Neem zeker een kijkje op onze website naar de film. De foto's volgen binnenkort.

Oproepen
ESF: Duale leertrajecten 1819
ESF: Opleidingen in bedrijven
ESF: Anders organiseren
ESF: Duurzaam loopbaanbeleid
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ESF: Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen in Turnhout en GTI Kempen
VDAB: 55+ sollicitatie  Vlaams Brabant

Europees nieuws
-Europese pijler van sociale rechten bekrachtigd op de sociale top van 17 november 2017.
-Infosessie: Pakket definitief Europees btwregimenovember 2017 (update).
-Derde 'Mental Health Compass Forum' (Luxemburg, 89 februarie 2018)
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