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Sterpunt
Inclusief Ondernemen

Voorwoord

Het verheugt me
dat SLN kiest
voor verandering
en de uitdaging
aangaat om
de inclusieve
arbeidsmarkt
te realiseren.
Philippe Muyters

Als het Vlaamse arbeidsmarktbeleid kwalitatief ondersteund wordt
op de werkvloer, zullen de effecten en de impact ervan des te meer
voelbaar zijn voor alle direct betrokkenen.

Meer dan 150.000 Vlamingen extra aan het werk

SLN, het nieuwe Sterpunt Inclusief Ondernemen,

krijgen in de komende vijf jaar en een werkzaam-

vertegenwoordigt.

heidsgraad van 76% in 2020 halen. Dat zijn de
ambities, niet meer, maar ook niet minder.

Het verheugt me dan ook dat SLN kiest voor

Via de overdracht van bevoegdheden door de

verandering en de uitdaging aangaat om de

zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen hier-

inclusieve arbeidsmarkt te realiseren, samen met

toe nieuwe kansen. De ongeziene budgettaire

zijn leden, de Werkplekarchitecten, samen met

uitdagingen waar de regering vandaag voor

ondernemers en werkgevers en in samenwerking

staat, leggen de lat bijzonder hoog.

met andere arbeidsmarktactoren. Want als het
Vlaamse arbeidsmarktbeleid kwalitatief onder-

Maar we hebben geen tijd te verliezen. De ver-

steund wordt op de werkvloer, zullen de effecten

grijzing komt razendsnel op ons af en de krapte

en de impact ervan des te meer voelbaar zijn voor

op de arbeidsmarkt neemt toe. Gestart tijdens

alle direct betrokkenen.

de vorige legislatuur, investeer ik met mijn beleid
in wendbare werknemers en ondernemingen

Ik reken erop dat de Werkplekarchitecten, met

en het activeren van talenten. Zo hebben we

hun opgebouwde ervaring en sociale gedreven-

de wirwar aan doelgroepkortingen ontrafeld

heid, mensen in een kwetsbare arbeidsmarkt-

en herleid tot drie prioritaire groepen: laag

positie de nodige begeleiding op maat aanbieden

en midden geschoolde jongeren, 55-plussers

en hun competenties versterken, zodat ook zij

en personen met een arbeidshandicap.

een arbeidsplaats vinden die past bij hun talenten.

De voorbereiding voor een nieuw systeem van

Philippe Muyters,

tijdelijke werkervaring loopt. Hervormingen die

Vlaams minister van Werk, Economie,
Innovatie en Sport

noodzakelijk zijn om de mismatch tussen vraag
en aanbod weg te werken en de broodnodige
vereenvoudigingen door te voeren. Hervormingen die ook een impact hebben op de sector die
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Intro

Sterpunt
Inclusief Ondernemen

We hebben het op de kop af geteld: de Werkplekarchitecten zijn op 233 locaties actief in
Vlaanderen en Brussel.

Werkplekleren hoeft
niet langer
een toverwoord te
blijven.
Bert Boone

Wat hen drijft? Eenieder met potentieel op
de arbeidsmarkt een passende plaats geven
die bijdraagt tot een inclusief ondernemend
Vlaanderen.
Hoe ze dat doen? Met een helder en toegankelijk
ondersteuningsaanbod dat zes actiedomeinen
omvat:
1. Werkinleving voor jongeren
2. Competentieversterkende acties
en trajectbegeleiding
3. Werkervaring en werkplekleren
voor langdurig werkzoekenden
4. Job- en taalcoaching
op de werkvloer
5. Loopbaanondersteuning
(loopbaanbegeleiding en outplacement)
6. HR-ondersteuning voor werkgevers
en arbeidsconsulenten
Ondernemers en werkgevers, zowel als werkenden
en werkzoekenden - al of niet met een afstand
tot de arbeidsmarkt - kunnen er beroep op doen,
om zich ten volle waar te maken op de werkvloer.

De uitdaging voor het komende werkjaar is

• Beleidsvoorbereidend overleg met en

zo klaar als een klontje. We hebben voldoende

klankbordfunctie voor de beleidsontwik-

ondernemingen nodig die hun werkvloeren

kelaars met het oog op een goede

willen openstellen om werkervaring op te doen.

arbeidsplaatswerking.

Zo garanderen zij voor zichzelf de medewerkers
die mee zullen bijdragen aan de continuïteit van

Werkplekleren hoeft dus niet langer een tover-

het bedrijf.

woord te blijven. Het kan echt een waarde
toevoegen aan de werking van elk bedrijf en elke

De Werkplekarchitecten nemen deze handschoen

organisatie. En het zal maar lukken wanneer we

samen met de ondernemers op. En Sterpunt

er met zijn allen voor gaan!

Inclusief Ondernemen, voorheen Steunpunt
Lokale Netwerken (SLN), zet alle zeilen bij om
zowel zijn leden - de Werkplekarchitecten - als

Bert Boone,
Dagelijks bestuurder a.i.
Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw

de ondernemers, die mee naar een inclusieve
maatschappij streven, daarbij te ondersteunen.
Het doet dat via:
• De organisatie van geregeld overleg tussen
jobcoaches, arbeidsconsulenten en HRverantwoordelijken om resultaten,
tendensen, problemen, instrumenten,…
te bespreken (de zogenaamde intervisie).
• De vorming van jobcoaches, arbeids-

De uitdaging voor het komende werkjaar is
zo klaar als een klontje. We hebben voldoende
ondernemingen nodig die hun werkvloeren
willen openstellen om werkervaring op te doen.

consulenten, stagementoren en HRverantwoordelijken.
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Wat u best leest vooraleer
verder te gaan…
Werkplekarchitecten, Sterpunt Inclusief Ondernemen, Steunpunt Lokale Netwerken, SLN,
inclusief ondernemen, voor ondernemers maar
ook voor werkenden en werkzoekenden, doorstroming en werkplekleren,…
Al die nieuwe namen en deels nieuwe termen zijn
zelfs voor wie vertrouwd is met onze werking en
onze dienstverlening geen evidentie. We kunnen
ons dus goed inbeelden dat wie via deze ‘Werkplekarchitecten in beeld’ voor de eerste keer met
ons kennismaakt, het spoor bijster zou kunnen
raken.
Daarom deze overzichtspagina. Enkele korte
blokjes informatie over de belangrijkste onderdelen van deze publicatie om u op weg te helpen
en te houden.

inclusieve onderneming

De Werkplekarchitecten in beeld

De Werkplekarchitecten
De Werkplekarchitecten, dat zijn een honderdtal
zelfstandige, niet-winstgedreven organisaties die
alle lid zijn van Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw
(voorheen het Steunpunt Lokale Netwerken).
Zij zijn (en blijven) onder hun eigen naam actief op
één of meerdere van de actiedomeinen waarover u
meer kunt lezen vanaf pagina 18. Vele onder hen
al meer dan vijfentwintig jaar lang.
Sommige hebben meerdere vestigingen, andere

werken vanuit één punt. Zoals de kaart op pagina
54 aantoont, vindt u Werkplekarchitecten op zo’n
230 plekken in Vlaanderen en Brussel.
‘Doorstroming’ en ‘werkplekleren’ zijn voor hen
oude gekenden. Maar nu het ook de nieuwe
ordewoorden zijn van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid, achten deze organisaties de tijd rijp om hun
ervaring en competentie sterker op de voorgrond
te plaatsen onder de gemeenschappelijke noemer
‘de Werkplekarchitecten’.

Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw
Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw is de nieuwe
juridische benaming van het Steunpunt Lokale
Netwerken vzw. Al zal het Sterpunt het gros van de
Steunpuntactiviteiten verderzetten - ledenwerking,
organiseren van intervisie en vorming, spreekbuis
naar en klankbord voor de beleidsmakers - toch is
er geen sprake van oude wijn in nieuwe zakken.

De ambities van Sterpunt Inclusief Ondernemen
reiken immers veel verder dan voorheen. Het gaat
voor partnerships die toelaten werkgevers makkelijker en beter te informeren. Het gaat voor een nog
grotere deskundigheid en kwaliteit van zijn leden,
de Werkplekarchitecten. Het wil de maatschappelijke impact van zijn leden beter en sneller meten.

Inclusief ondernemen in een inclusieve maatschappij
Wat de Werkplekarchitecten vooral bindt, is hun
streven naar een maatschappij waarin er voor elke
man of vrouw een reguliere job is weggelegd die
zijn of haar capaciteiten ten volle benut. Ook al
is de weg ernaartoe misschien wat langer en wat
hobbeliger.
In dergelijke inclusieve maatschappij zijn inclusieve
ondernemingen onontbeerlijk. Zoals u al kon lezen,
stellen de doelstellingen van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid de uitdaging zeer scherp: we hebben

meer - veel meer - ondernemers nodig die hun
werkvloeren openstellen voor stages en opleiding
en zo ook kansen geven aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
De Werkplekarchitecten willen een hechte band
smeden met dergelijke inclusieve ondernemingen
die, als ze dat wensen, hun engagement kunnen
benadrukken door een charter ‘Inclusief Ondernemen’ af te sluiten. Zij mogen dan het embleem
‘inclusieve onderneming’ dragen.
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Sterpunt
Inclusief Ondernemen

De puzzel van factoren,
die de arbeidsmarktpositie bepaalt,
is complex en voor elk individu anders.
Bron: Sterpunt Inclusief Ondernemen

Drie doelgroepen
Het dienstenaanbod van de Werkplekarchitecten
richt zich tot werkgevers, werkenden en werkzoekenden.

We zetten dat aanbod, verdeeld over zes actiedomeinen, helder op een rijtje vanaf pagina 12.

Over deze publicatie
Deze ‘Werkplekarchitecten in beeld’ is de opvolger
van ‘Sector in Zicht’. Het doel van de publicatie blijft
om jaarlijks een overzicht te bieden van de activiteiten van de Werkplekarchitecten.
Zoals in deze editie al gebeurt, verschuift het
inhoudelijke accent van ‘geschiedenis’ naar
‘dat kunnen de Werkplekarchitecten betekenen

voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden’
en naar ‘impactmeting’.
U vindt in wat volgt, als grote delen, het aanbod van
de Werkplekarchitecten, informatie over en impactmeeting van de actiedomeinen, en de missie en visie
van Sterpunt Inclusief Ondernemen.

Het aanbod
van de werkplekarchitecten
Enkele pagina’s terug in deze publicatie praatten

een reguliere, duurzame job blijft immers

we over de drie doelgroepen van het Werkplek-

het hoofddoel. Dat lukt echter niet zonder

architecten-aanbod: werkgevers, werkenden en

betrokken werkgevers. En die kennen ons

werkzoekenden. We spreken over verschillende

aanbod nog té weinig.

doelgroepen omdat we ze vaak ‘bereiken’ via
verschillende kanalen.

• nu de gevolgen van de financiële crisis
wegebben, komt de mismatch tussen vraag
en aanbod op de arbeidsmarkt weer sterker

In dit deel van ‘de Werkplekarchitecten in beeld’

aan de oppervlakte. Arbeidsplaatsen raken

komen ze samen. We kunnen immers geen

niet ingevuld terwijl duizenden een baan

ondersteuning bieden, in welke vorm dan ook,

zoeken. De competentieversterkende acties

aan werkenden en werkzoekenden zonder hun

van de Werkplekarchitecten zijn een deel

(potentiële) werkgever in het achterhoofd. Een

van het antwoord antwoord dat nog niet

gepaste dienstverlening aan werkgevers is dan

genoeg weerklinkt..

weer onmogelijk zonder een goed beeld te heb-

• het Vlaamse arbeidsmarktbeleid zet

ben van de (potentiële) medewerker. Werkgevers

krachtig in op werkplekleren. Veel onder-

enerzijds en werkenden/werkzoeken anderzijds

nemingen moeten op dat terrein nog

zijn elk een kant van de medaille die ondersteuning

(eerste) stappen zetten. De Werkplekarchi-

heet.

tecten willen en kunnen die weg samen
met hen afleggen.

Dat we dan hier dan toch werkgevers eerst aan
de beurt laten komen, heeft een aantal redenen:
• de Werkplekarchitecten werken al vijfentwintig jaar lang met en voor werkenden
en werkzoekenden. Doorstroming naar

De Werkplekarchitecten in beeld
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Waar we voor werkgevers het verschil
maken
Werkgevers die met een Werkplekarchitect in
zee gaan, kunnen rekenen op enkele extra’s.
De overzichtskaart op pagina 54 leert, zoals
al aangegeven, dat de Werkplekarchitecten in
230 plaatsen doorheen Vlaanderen en Brussel
actief zijn. Zij werken dus lokaal en op maat.
Elke werkgever vindt altijd een Werkplekarchitect kortbij, met de gewenste ondersteuning en
met kennis van de lokale (arbeidsmarkt)omstandigheden.
De zoekfilter op www.dewerkplekarchitecten.be
steekt daarbij meer dan een handje toe.

Werkplekarchitecten en instrumenten kwaliteitsvol up-to-date blijven.
Werkgevers mogen financieel interessante
oplossingen verwachten gekoppeld aan een sterk
engagement. De Werkplekarchitecten kennen
de diverse steunmaatregelen van de overheid als
geen ander. Die knowhow zorgt voor de beste
combinatie resultaat/kost. Uit een enquête in
2012 bleek bovendien dat werkgevers het engagement van de Werkplekarchitecten bijzonder
apprecieerden. Een tandje bijsteken als de begeleiding daarom vraagt, zit er diep ingebakken,
ook al zijn ‘de uren al op’.

…en dat geldt ook voor werkenden en
werkzoekenden

Werkplekarchitecten leveren kwaliteit met

De troeven van het Werkplekarchitecten-aanbod

vijfentwintig jaar ervaring als fundament.

voor werkgevers verschillen natuurlijk niet van

De instrumenten die zij inzetten op de actie-

deze voor werkenden en werkzoekenden:

domeinen, zijn door en door getest en succesvol
bevonden. De permanente vorming door het
Sterpunt Inclusief Ondernemen zorgt ervoor dat

• ze vinden altijd een Werkplekarchitect
dicht bij de deur;
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Werken wordt één ontwikkelingsverhaal
dat doorheen de diverse levensfases
een andere invulling op maat krijgt.
Bron: Sterpunt Inclusief Ondernemen

• ze krijgen een kwaliteitsvolle begeleiding
die stoelt op veel ervaring;

Matching en plaatsing zorgen voor de aansluiting
met de arbeidsmarkt.

• ze voelen het sterke engagement van hun
coaches en dat op de voor hen financieel

Tot slot zorgen de Werkplekarchitecten voor

meest aantrekkelijke manier.

een vlotte en snelle integratie op de werkvloer
en een duurzame tewerkstelling.

De begeleiding van werkenden en werkzoekenden
doorloopt een aantal fases die afhankelijk zijn van

De Werkplekarchitecten ondersteunen ook de

de beginsituatie en het einddoel.

werkgever gedurende het volledige tewerkstellingsproces, van werving en selectie, over

Elke vorm van ondersteuning start met een

onthaal en retentie tot de uitstroom naar een

oriënteringsfase. Daarbij brengt een screening

volgende job, binnen of buiten de organisatie.

de startsituatie in kaart waarna het jobdoelwit of
het loopbaanperspectief en het traject er naartoe
worden bepaald.
Als dat nodig is, worden de randvoorwaarden gerealiseerd die noodzakelijk zijn om tewerkstelling
mogelijk te maken. Opleiding, coaching en werkplekleren versterken de nodige competenties en
valideren ze. Het kan zowel gaan om algemene
competenties (zelfsturing, sociale vaardigheden,
taalvaardigheid,…) als om vaktechnische competenties.
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De realisaties en de impact
van de Werkplekarchitecten
Koken kost geld. De inspanningen van de Werkplekarchitecten worden grotendeels gefinancierd
met publieke middelen. Het is dus belangrijk dat
die middelen optimaal besteed worden en dat er
op een effectieve en efficiënte manier gewerkt
wordt aan het realiseren van de doelstellingen.
De Werkplekarchitecten richten zich met hun
aanbod in de eerste plaats tot mensen in een
kwetsbare arbeidsmarktpositie. Een hoog kansengroepenbereik is een belangrijke indicator voor
de effectiviteit van de aangeboden instrumenten.
Idea Consult noemt in haar rapport een maatregel
effectief als hij erin slaagt om hetzelfde als of
een hoger aandeel kansengroepen te bereiken
dan in de werkzoekendenpopulatie1.
De Werkplekarchitecten willen met hun aanbod
de duurzame tewerkstelling van deze mensen
realiseren. De uitstroomcijfers vormen daarom
een tweede belangrijke indicator voor de effectiviteit van de aangeboden instrumenten.
We focussen hierbij op duurzame tewerkstelling.
We leggen het meetmoment dus zo lang mogelijk
na het einde van de begeleiding.

1+2

Voor deelnemers met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt is onmiddellijke uitstroom naar
de arbeidsmarkt vaak onmogelijk zonder haalbare tussenstappen. Daarom vermelden we ook
de doorstroomcijfers naar andere begeleidingsacties die de afstand tot de arbeidsmarkt verder
verkleinen.
Tot slot focussen we op de efficiëntie van maatregelen. Een maatregel wordt efficiënt genoemd
wanneer de investering in de maatregel lager
ligt dan de bespaarde publieke kost2. Zowel
voor het individu als voor de samenleving is het
interessanter als mensen de kans krijgen om bij
te dragen als werkende. Wanneer iemand niet
kan participeren aan de arbeidsmarkt brengt dit
kosten met zich mee. Werkloosheid heeft immers
niet enkel een persoonlijke impact op het individu,
maar veroorzaakt ook directe publieke uitgaven
(uitkeringen en begeleidingen) en verloren inkomsten (belastingen en sociale bijdragen).
In België wordt deze publieke kost voor een
gemiddelde niet-werkende werkzoekende
geraamd op 33.443 euro (2011).

Inventarisatie en effectiviteitsscan van de Vlaamse en federale tewerkstellingsmaatregelen, studie door Idea Consult in opdracht van VOKA.

Actiedomein 1

Werkinleving
voor jongeren
Omschrijving
In het secundair onderwijs kunnen jongeren via
het stelsel ‘Leren en Werken’ een algemene en
beroepsgerichte vorming combineren met een
vorm van werkplekleren.
Doel is om de kansen op een kwalificatie te
verhogen en de jongeren voor te bereiden op de
arbeidsmarkt. Voor jongeren die niet arbeidsrijp
zijn, biedt het stelsel aangepaste trajecten onder
de vorm van brugprojecten, voortrajecten en
persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Tal van
Werkplekarchitecten organiseren dergelijke alternatieve trajecten.
Brugprojecten zijn bedoeld voor jongeren die
wel arbeidsbereid zijn, maar hun arbeidsgerichte
attitudes en vaardigheden nog verder moeten
ontwikkelen. De jongere volgt twee dagen per
week les in het Deeltijds Onderwijs en wisselt dit
af met een sterk begeleide werkervaring in een

ondersteunende werkomgeving, vooraleer de stap
te zetten naar reguliere tewerkstelling.
Voortrajecten richten zich op jongeren die onvoldoende gemotiveerd en keuzebekwaam zijn en een
tekort hebben aan basisattitudes en vaardigheden.
Voortrajecten bereiden de jongeren voor op arbeidsdeelname via vorming en begeleiding die hun
mogelijkheden versterken. Op die manier stijgen
hun kansen op een kwalificatie en zijn ze beter
voorbereid op de arbeidsmarkt.
Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT) richten
zich op maatschappelijk kwetsbare jongeren die
kampen met complexe problemen. Een POT is een
voorbereidend traject in de richting van een voortraject, brugproject of arbeidsdeelname. Intensieve
individuele begeleiding en aangepaste activiteiten
verhogen de zelfredzaamheid en het maatschappelijk functioneren van de jongere.

Financieringskader
In het stelsel ‘Leren en Werken’ krijgen organisaties,
die persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten of brugprojecten aanbieden, bij de start van
elk schooljaar een bepaald aantal uren toegekend.
Dit urencontingent is bestemd voor de begeleiding
van deeltijds lerende jongeren die, na een screening
door een Centrum voor Deeltijds Onderwijs, een
traject op maat komen volgen. Doorstroom tussen

de verschillende trajecten is altijd mogelijk.
De organisaties krijgen een vergoeding voor elk uur
dat ze een jongere begeleiden. Het ESF-Agentschap
Vlaanderen en de Vlaamse overheid (departement
Onderwijs) zorgen voor de financiële middelen.
Heel wat organisaties vullen die aan met lokale of
regionale steun om het financieel plaatje in evenwicht te brengen.

De actiedomeinen

Bijzonder traject: Wij-Trajecten
Traject 1

Omschrijving
De WerkInleving voor Jongeren! (WIJ!) is een ESFoproep (2013-2014) en moest ertoe leiden dat de
jongere uitstroomt naar werk of beter gekwalificeerd is om de arbeidsmarkt te kunnen betreden.
De projecten binnen deze oproep bestonden uit
de volgende activiteiten:
• intake en oriëntering, individueel trajectplan, begeleiding, jobhunting en bemiddeling
• stage
• nazorg
• kwalificerende opleidings- of begeleidingsacties attestering van competenties
De oproep richtte zich tot ongekwalificeerde
schoolverlaters voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om vlot via bestaande acties in het
normaal economisch circuit (NEC) terecht te kunnen
en die niet kampen met een problematiek waarvoor een gespecialiseerde begeleidingsmethodiek
aangewezen is.

Na deze eerste oproep volgde in 2015 een tweede
projectoproep.
Deze WIJ-trajecten richten zich ook op jongeren
tussen 18 en 25 jaar zonder diploma secundair
onderwijs en bieden een sterke oriëntering en
de opmaak van een actieplan. Op basis van dit
actieplan krijgen ze verdere begeleiding. Die moet
uiteindelijk resulteren in uitstroom naar duurzaam
werk of naar een kwalificerende opleiding
(beroepsopleiding of onderwijs).

Financieringskader
De WIJ-trajecten worden gefinancierd met ESFmiddelen. De organisaties die de trajecten
aanbieden, krijgen een forfaitair bedrag voor elke
volledige begeleiding.

Cijfers
In de periode 2013-2014 konden in totaal maximaal
3.860 jongeren instappen in een WIJ-traject.
De Werkplekarchitecten stonden in voor 2.068
trajecten of 54% van het totaal.

De jongeren werden toegeleid door de VDAB en begeleid door partnerschappen van gespecialiseerde
organisaties. Verschillende Werkplekarchitecten
organiseerden trajecten in het kader van deze oproep.

De match tussen vraag en aanbod wordt
een alsmaar complexer vraagstuk.
Bron: Sterpunt Inclusief Ondernemen
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Inspanning van Sterpunt Inclusief Ondernemen
In het voorjaar van 2015 maakte de Vlaamse Regering verder werk van een hervorming van
het stelsel Leren en Werken. Ze concretiseerde haar krachtlijnen voor een nieuw stelsel van
duaal leren in twee conceptnota’s.
De Vlaamse Regering wil het huidige leren en werken opwaarderen tot een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Met een grotere focus op het verwerven van
competenties op de werkvloer (60% van de het traject of meer). Bovendien wordt de doelgroep
bepaald op definitie van de deeltijdse leerplicht. Concreet komen dus ook jongeren vanaf
vijftien jaar voortaan in aanmerking. Vanaf het schooljaar 2015-2016 starten de eerste proefprojecten van het nieuwe duaal leren.
Beide conceptnota’s focussen sterk op arbeidsrijpe jongeren. Voor jongeren die niet-arbeidsrijp
en niet-arbeidsbereid zijn, wordt instappen in duaal leren zeer moeilijk.

In het schooljaar 2013-2014 volgden in heel Vlaanderen

in totaal

2.320

jongeren een brugproject en

1.827

jongeren een voortraject.

De Werkplekarchitecten realiseerden in dat schooljaar 2013-2014 ongeveer
van het totale aantal brugprojecten, circa
circa

75%

55%

40%

van het totale aantal voortrajecten en

van het totale aantal Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten.

Bron: Departement Onderwijs en eigen gegevens

CIJFERS

• De Werkplekarchitecten benadrukken de nood aan een volwaardig en kwalificatiegericht
aanbod voor niet-arbeidsrijpe jongeren. Het gaat hier immers om een kwetsbare groep,
waarbij het risico op ongekwalificeerd uitstromen reëel is.
• De grote focus van het beleid op werkplekleren plaatst ons voor de uitdaging voldoende
werkvloeren te vinden. Daarnaast moeten de nodige mechanismen ingebouwd worden
om te vermijden dat enkel de ‘sterkste’ profielen gebruik kunnen maken van deze
werkvloeren.
• De Werkplekarchitecten willen meewerken aan een totaaltraject dat alle jongeren,
ook de niet-arbeidsrijpe, de mogelijkheden biedt om via aangepaste tussenstappen
het einddoel van arbeidsdeelname en kwalificering te bereiken. We hopen dat de
expertise van de brugprojecten, voortrajecten en POT in het nieuwe stelsel duaal
leren een plaats krijgt.

De actiedomeinen

… kan SLN ook haar ervaring met jongeren
uitspelen in het kader van de hervorming
van het stelsel van leren en werken.
Het aanbieden van meerdere trajecten
voor jongeren naargelang hun afstand tot
de arbeidsmarkt is een belangrijke troef.
De leden van SLN moeten zich dan ook
opwerpen als expert ter zake bij de herwerking
van het systeem en zorgen dat ze ook
een plaats krijgen in de opbouw van trajecten,
inclusief het industrieel leerlingenwezen.
Het is ook vanuit dit oogpunt dat SLN
zich als expert kan opwerpen voor
het uitbouwen van trajecten om de
ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan.
Bron: Uitdagingen voor non-profit arbeidsmarkt-ondersteuners.
Een statusopmaak van de sector van SLN voor en na de zesde staatshervorming.
Uitgevoerd door Idea Consult in september 2014
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Actiedomein 2

Competentieversterkende
acties en trajectbegeleiding
Omschrijving
Dit aanbod kent twee deelgebieden.
Trajectbegeleiding helpt werkzoekenden om
aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt om zo hun
kansen op duurzame tewerkstelling te verhogen.

• werken aan attitudes
• drempels wegwerken
• sollicitatietraining
• jobmatching en jobhunting
• sollicitatiebegeleiding en nazorg

Door individuele begeleiding op maat volgt de
werkzoekende een persoonlijk stappenplan op weg
naar een geschikte job. De trajectbegeleider ondersteunt dit proces.

De beroepsopleidingen en competentieversterkende acties (CVA) ondersteunen werkzoekenden
en werknemers bij het versterken van vaktechnische én generieke competenties.

Het traject kan onder andere volgende stappen
omvatten:

De deelnemers verwerven niet alleen nieuwe kennis
en vaardigheden om efficiënt te functioneren in
een specifiek beroep; ze versterken ook hun algemene competenties, (arbeids)attitudes en sociale
vaardigheden.

• oriëntatie
• bepalen van jobdoelen

Financieringskader
De Werkplekarchitecten voeren een aanzienlijk deel
van de trajectbegeleiding en competentieversterkende acties uit in opdracht van VDAB via aanbestedingen, van het ESF-Agentschap via projectoproepen
en van lokale besturen. Daarnaast werken verschillende Werkplekarchitecten ook opleidingen uit op
vraag en op maat van sectoren en ondernemingen.

In 2014 waren de Werkplekarchitecten onder andere
actief in:
• de tender ‘Intensieve Begeleiding en
Bemiddeling naar Werk’ (TIBB 3)
• de tender ‘Oriëntering Jongeren’
• de tender ‘Jobmatching 50-plussers’
• de tender ‘Oriëntatie en Ingroei Sociale Profit’
• de ESF-oproep ‘Werkinleving voor Jongeren’
• de ESF-oproep ‘Doorstroom Sociale Economie’

De actiedomeinen

Opleidings- en begeleidingsprojecten
Omschrijving
Met hun aanbod ‘Opleidings- en Begeleidingsprojecten’ (ook gekend als ‘Kelchtermansprojecten’)
richten de Werkplekarchitecten zich in hoofdzaak
op werkzoekenden in een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het gaat om langdurig werkzoekenden
(en soms ook werknemers), vaak met een taalachterstand, een lage scholingsgraad of een andere
arbeidsbeperking.
Doorheen de jaren evolueerden deze projecten
van een puur technisch opleidingsaanbod naar een
zeer divers en breed inzetbaar aanbod, dat vandaag
onder andere bestaat uit:
• opleidingen rond algemeen toepasbare
competenties (ICT, rekenen, taal, …)
• technische of beroepsgerichte opleidingen
• persoonsgerichte vorming en coaching
(attitudetraining, sollicitatievaardigheden,…)
• oriënterende opleidingen als opstap naar
bepaalde sectoren
• specifieke modules en jobhunting voor
anderstaligen en jongeren
Dit aanbod wordt samen met de VDAB afgestemd op
de regionale en provinciale arbeidsmarkt en vastgelegd in jaarovereenkomsten die doelstellingen
voor uitstroom/doorstroom en het kansengroepenbereik bevatten.

voor een financiële bijpassing (gekoppeld aan een
resultaatsengagement).

Inspanningen
In 2014 organiseerde de Werkplekarchitecten 106
Opleidings- en Begeleidingsacties en bereikten ze
5.069 deelnemers (of 105,98% van het vooropgestelde
aantal deelnemers van 4.783).
Met 84% van de bereikte deelnemers die tot één van
de beoogde doelgroepen behoren - laaggeschoold,
allochtoon, 50+ of arbeidsbeperking - doen de
Werkplekarchitecten beter dan de vooropgestelde
norm van 80%.

Impact
In het aanbod van Opleidings- en Begeleidingsprojecten zitten zowel finaliteitsacties (gericht op
uitstroom naar werk) als acties die een schakel zijn
naar een vervolgtraject (doorstroom). Afhankelijk
van de actie geldt er dus een uitstroom- of een
doorstroompercentage.
• Het gemiddelde uitstroompercentage naar
werk in 2014 bedroeg 35% bij de uitstroomgerichte acties (gemeten drie maanden na
einde actie tussen 01/10/2013 en 30/09/2014).
• Gemiddeld 70% van alle deelnemers is na
zes maanden aan het werk of doorgestroomd
naar een vervolgtraject.

Financieringskader

Uitdagingen

Voor de uitvoering van dit aanbod doet de sector
beroep op gesco’s, specifiek bedoeld voor Opleidings- en Begeleidingsprojecten voor kansengroepen.

Met de Opleidings- en Begeleidingsprojecten
beschikken de Werkplekarchitecten over een divers
aanbod van oriëntatie en ingroei, opleiding en
coaching op maat van de arbeidsmarkt. Een aanbod
dat beantwoordt aan reële arbeidsmarktnoden
(met deelnemersaantallen die elk jaar stijgen) en
dat zich onderscheidt door een groot bereik van
laaggeschoolde, vaak allochtone of anderstalige
werkzoekenden.

De financiering is vergelijkbaar met die van gesco’s
in het veralgemeend stelsel (loonpremie en
RSZ-korting), met een bijkomende premie voor
werkingskosten. Daarnaast staat de VDAB-regie in

Bron: monitoring VDAB
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In een doelgroepenbeleid dat echte antwoorden wil
bieden op de uitdagingen van de arbeidsmarkt is er
nood aan een laagdrempelig aanbod voor specifieke
profielen die anders moeilijk bereikt worden. Een
aanbod met opleidings- en trajectmogelijkheden die
de kansen op doorstroom of uitstroom naar werk
verhogen.

De Werkplekarchitecten willen ook in de toekomst
samen met de VDAB-regie duurzame regionale
samenwerkingsverbanden uitbouwen. In een transparant en structureel werkingskader op langere
termijn. En op die manier hun expertise inzetten
voor de realisatie van een inclusieve arbeidsmarkt.

Inspanning van Sterpunt Inclusief Ondernemen
Het Sterpunt Inclusief Ondernemen ondersteunt zijn leden, actief op het vlak van Opleidingsen Begeleidingsprojecten, door hen samen te brengen voor overleg en ervaringsuitwisseling
en door in dialoog te gaan met VDAB en andere stakeholders over dit aanbod.

Een inclusieve arbeidsmarkt realiseren
kan enkel als alle partners
de krachten bundelen.
Bron: Sterpunt Inclusief Ondernemen

De actiedomeinen

De Werkplekarchitecten bereiken met
waarvan

22 %

trajectbegeleiding 67% kansengroepen,

tot de multi-kansengroepen behoort. De uitstroom

naar werk na trajectbegeleiding bedroeg in 2013

42%

Kansengroepbereik trajectbegeleiding
Minstens laaggeschoold:
Minstens allochtoon:

33%

48%

Minstens arbeidsgehandicapt:
Minstens 50-plus:

60%

van de cursisten in

2%

7%

opleidingen en competentieversterkende acties

bij de Werkplekarchitecten behoren tot de kansengroepen,

44%

tot de multi-kansengroepen.

Een aantal Werkplekarchitecten hebben een aanbod specifiek gericht op mensen met
een arbeidshandicap, vandaar het grote bereik. Algemeen stroomt

40%

72%

door na een actie,

stroomt uit naar werk.

Kansengroepbereik opleidingen en competentieversterkende acties

CIJFERS

Minstens laaggeschoold:

Bron: VDAB

55%

33%
42%

Minstens allochtoon:
Minstens arbeidsgehandicapt:

Minstens 50-plus:

7%
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Uitdagingen
Het huidige tendersysteem blijkt niet altijd de aangewezen manier om de meest kwetsbaren op de
arbeidsmarkt op een gepaste en kwalitatieve manier
te activeren.
Om voor hen kansen te creëren is een duurzaam
partnerschap noodzakelijk dat:
• gebaseerd is op realistische inspanningsvergoedingen, motiverende resultaatsvergoedingen
en realistische resultaatsindicatoren op basis
van de afstand tot de arbeidsmarkt;
• langetermijnvisie, innovatie en samenwerking
stimuleert;

• inbedding in de lokale context verzekert;
• voortbouwt op de opgebouwde expertise en
gemaakte investeringen;
• een kader biedt waarbinnen organisaties hun
bestaanszekerheid en de jobzekerheid van
hun medewerkers kunnen garanderen, zodat
de expertise in het begeleiden van mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
niet verloren gaat;
• de administratieve last verlicht, zodat organisaties zich kunnen focussen op hun kerntaak:
duurzame tewerkstelling van mensen met
een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

De Werkplekarchitecten in beeld 27

Actiedomein 3

Werkervaring en
werkplekleren
Omschrijving
De Vlaamse regering besliste op 28 november 2014
over de hervorming van werkervaring. De bestaande
WEP+ -maatregel verdwijnt in zijn huidige vorm en
wordt vervangen door intensief werkplekleren.
WEP+ kantelt op die manier in een vernieuwde
aanpak van werkplekleren die binnen VDAB wordt
vormgegeven. Daarnaast komt er een ééngemaakt
systeem van tijdelijke werkervaring.
WEP+ biedt aan langdurig werkzoekenden (minstens
vierentwintig maanden werkzoekend) gedurende
één jaar een leerwerkervaring met het oog op een
duurzame uitstroom naar het normaal economisch
circuit.
Door opleiding en begeleiding te bieden in een
concrete en realistische werksituatie, vormt werkervaring een brug tussen werkloosheid en reguliere
tewerkstelling. Een werkervaringstraject omvat een
werkervaringsmodule en een inschakelingsmodule.
Deze lopen gelijktijdig en duren twaalf maanden,
maar kunnen ook beperkt worden tot zes maanden
of verlengd tot achttien maanden.
De transitie naar het nieuwe ‘intensief werkplekleren’ zal in volgende fases verlopen:
• Een verlenging van de WEP+ -maatregel met
zes maanden tot 30 september 2015. Nieuwe
instroom van werkzoekenden kon nog tot 31
maart 2015. Deze instroom valt nog onder

het huidige systeem, met de huidige voorwaarden. De subsidiëring van de werkervaringsprojecten loopt af op 30 september 2015.
• Een tijdelijke subsidieregeling ‘Intensief
Werkplekleren’. Van 1 juli 2015 tot 31 december
2015 zal de VDAB 2.500 werkzoekenden in
een tijdelijke subsidieregeling toeleiden.
Daarbij worden de Leerwerkbedrijven, die
instaan voor begeleiding en werkplekleren,
gebruikt om hen tewerk te stellen in het
normale economische circuit. Deze werkzoekenden behouden gedurende hun traject naar
werk het statuut van werkzoekende. Het gaat
hier om gelijkaardige trajecten en doelgroep
als in de geplande tender ‘Intensief Werkplekleren’. De begeleidingen lopen tot maximum
31 december 2016.
• Een tender ‘Intensief Werkplekleren’. Vanaf
1 januari 2016 zal VDAB een overheidsopdracht
starten, waarop naast de Leerwerkbedrijven
ook externe partners kunnen intekenen.
Zij zullen werkzoekenden begeleiden om via
werkplekleren de afstand tot de arbeidsmarkt
te overbruggen. De VDAB staat in voor de toeleiding van werkzoekenden naar de partners:
2.500 werkzoekenden in 2016, oplopend tot
5.000 werkzoekenden op kruissnelheid (vanaf
2017). De overheidsopdracht loopt tot eind
2018 met een tussentijdse evaluatie.

De actiedomeinen

Financieringskader
WEP+ bestaat uit een werkervaringsmodule en een
inschakelingsmodule. Werkervaringspromotoren
bieden de eerste aan; Leerwerkbedrijven verzorgen
de tweede.
De promotoren en Leerwerkbedrijven zijn hiervoor
erkend via het besluit van de Vlaamse regering
van 10 juli 2008, dat de werkervaringsprojecten
voor vier jaar goedkeurde (2009-2012). De Vlaamse
regering verlengde de projecten tweemaal met
één jaar (2013 en 2014) en nog eens met zes maand.
De financiering van de werkervaringsprojecten

en de Leerwerkbedrijven verloopt via het Subsidieagentschap WSE.
De werkervaringspromotoren hebben recht op een
loon- en een omkaderingspremie. Ze krijgen ook
een korting op de sociale bijdragen van de RSZ.
De Leerwerkbedrijven hebben recht op de aanvullende omkaderingspremie, een inschakelingspremie
voor elke begeleide doelgroepwerknemer en een
nazorgpremie per persoon.
VDAB financiert de 2.500 trajecten, voorzien in de
tijdelijke subsidieregeling Intensief Werkplekleren.

Bron: Uitdagingen voor non-profit arbeidsmarkt-ondersteuners.
Een statusopmaak van de sector van SLN voor en na de zesde staatshervorming.
Uitgevoerd door Idea Consult in september 2014

Als expert in het huidige instrument van werkervaring
kan de sector niet zomaar opzij worden geschoven,
als ze zich ook prominent positioneert als eerste
aanbieder van trajecten van tijdelijke werkervaring.
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Bijzonder traject: Doorstroom SEC-NEC
Omschrijving
Negen leden-Werkplekarchitecten werkten, met
ondersteuning van het ESF, van 2012 tot 2014
intensief aan de uitbouw van een doorstroomtraject voor doelgroepwerknemers uit het SEC
(Sociaal Economisch Circuit) naar een duurzame
tewerkstelling in het NEC (Normaal Economisch
Circuit). Ze zetten in op het ontwikkelen van een
visie en concept rond doorstroom, op het begeleiden van doelgroepwerknemers en op acties
om de brug tussen NEC en SEC te versterken.

Financieringskader
Deze pilootprojecten zijn gefinancierd met ESFmiddelen en geven mee vorm aan de uitbouw van
de doorstroomdienstverlening die men binnen
het Maatwerkdecreet wil uitbouwen. Erkende
doorstroomdienstverleners zullen binnen dit kader
een doorstroomtraject kunnen verzorgen voor
doelgroepmedewerkers.

Inspanningen
Bijna 300 doorstroomtrajecten zijn gerealiseerd.
In deze pilootfase stroomden ongeveer 20% van
de doelgroepmedewerkers, in een gerealiseerd
doorstroomtraject, door naar een tewerkstelling
in het NEC of SEC. Daarnaast hebben deelnemende
Werkplekarchitecten instrumenten en methodieken
uitgewerkt om de doelgroepmedewerkers,
de werkgevers en hun omkaderingspersoneel in
het NEC en SEC te ondersteunen in het doorstroomproces.

Impact
Uit deze initiatieven blijkt dat de acties de doorstroom van doelgroepmedewerkers vergroten.
Ze hebben ingezet op het informeren, sensibiliseren
en ondersteunen van werkgevers uit het SEC en
het NEC om de doorstroomgedachte te integreren
binnen HR. Daarnaast is dit proces ook op gang gebracht bij doelgroepmedewerkers. Het creëert een
openheid en de kans om duurzaam door te stromen

naar een tewerkstelling in het NEC. Tijdens deze
pilootfase is 20 % doorgestroomd.

Uitdagingen
Sterpunt Inclusief Ondernemen bracht de opgebouwde expertise in kaart en definieerde een
aantal elementen die de slaagkansen van een doorstroomtraject kunnen versterken:
• Een externe doorstroomcoach, met expertise
in coaching en werkvloerbegeleiding van
kwetsbare doelgroepen, is essentieel. Een
aantal Werkplekarchitecten hebben hiervoor
de kennis en expertise.
• Een duurzaam doorstroomverhaal vereist
tools en methodieken afgestemd op de doelgroepmedewerkers, de werkgevers en het
omkaderingspersoneel in het SEC en het NEC
• De integratie van doorstroom in het HRbeleid van ondernemers in het NEC en SEC is
een proces dat voldoende tijd en procesbegeleiding vereist.
• Samenwerking, dialoog en ervaringsuitwisseling ontplooien tussen het SEC en het NEC is
een sleutel tot succes.
• Een geslaagd traject vraagt om de randvoorwaarden of omgevingsfactoren proactief aan
te pakken.
• Kwaliteitsvolle stages bevorderen de opstap
naar werk in het NEC.
• Grote verschillen in arbeidsvoorwaarden
tussen het NEC en het SEC vergroten de
drempel naar doorstroom. Een terugkeergarantie kan de drempel verlagen.

Sterpunt Inclusief Ondernemen
In samenwerking met SST wil het Sterpunt Inclusief
Ondernemen werk maken van een duurzame aanpak van doorstroom vanuit het SEC naar het NEC.
De opgebouwde expertise bij de Werkplekarchitecten zal zoveel mogelijk ingezet worden binnen
het decreet Maatwerk en verder verfijnd worden.

De actiedomeinen

Werkervaringsprojecten vormen een belangrijke activiteit voor de Werkplekarchitecten. Sterpunt

16
27

Inclusief Ondernemen overkoepelt de
promotoren tellen. Daarnaast zijn

2.598
1.451 56%
Van de

er

Leerwerkbedrijven, die een

50-tal interne werkervarings-

Werkplekarchitecten actief als externe werkervaringspromotor.

plaatsen (VTE) die zijn toegekend binnen WEP+, namen de Werkplekarchiteten

of

onder hun hoede. De Werkplekarchitecten bereiken zo werkzoekenden in een

kwetsbare arbeidsmarktpositie. Deelnemers zijn minstens twee jaar werkloos en behoren tot de kansengroepen. Eind 2014 waren

2.377

doelgroepwerknemers in dienst bij werkervaringspromotoren.

Het kansengroepenbereik Werkervaring zag er in 2013 als volgt uit:

Allochtonen:

39%

Kortgeschoolden:

65%

(het hoogste aandeel van alle Vlaamse tewerkstellingsprogramma’s)
Vijftigplussers:
Arbeidsgehandicapten:

6%

14%

Het Subsidieagentschap WSE en VDAB berekenden dat de uitstroom naar werk
in 2013

33,7%

bedroeg.

Naast dit officiële cijfer, beschikt het Sterpunt Inclusief Ondernemen over genuanceerde analyses via eigen

CIJFERS

monitoring. Die leert ons voor 2013 dat

7%

Daarnaast resulteerde de leerwerkervaring voor

uitstroomde naar de sociale economie en

7%

1%

van de doelgroepwerknemers in een zinvol vervolg-

traject. Als rekening wordt gehouden met deze ruime definitie bedraagt de uitstroom in 2013

Bron: VDAB, Departement WSE en eigen gegevens

naar IBO.

48%
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.

Uitdagingen
Sterpunt Inclusief Ondernemen ondersteunt de Werkplekarchitecten bij de implementatie van het subsidiekader
‘Intensief Werkplekleren’ en gaat over deze nieuwe regeling met het beleid in dialoog. Ook in de tender ‘Intensief
Werkplekleren’ wordt het openstellen van werkvloeren door werkgevers cruciaal.
Heel wat van de Werkplekarchitecten, actief binnen WEP+ en de tijdelijke subsidieregeling Intensief Werkplekleren, stelden zich in een samenwerkingsverband kandidaat voor de openbare aanbesteding rond Intensief
Werkplekleren. De Werkplekarchitecten willen hun expertise ook in de toekomst inzetten voor de inschakeling
van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en het succesvol matchen en schakelen tussen bedrijf
en werkzoekende.
De hervorming van WEP+ in het nieuwe kader zet in op intensieve maar voornamelijk ambulante begeleiding
en korte periodes van stages. Dit ‘Intensief Werkplekleren’ is echter niet geschikt voor werkzoekenden die
méér nodig hebben om op termijn te kunnen doorstromen naar een reguliere job.
Voor geëngageerde werkgevers, zoals de werkervaringspromotoren, ontbreekt vandaag een krachtig kader
waarbinnen zij hun werkvloeren ook in de toekomst kunnen blijven opstellen voor kwetsbare werkzoekenden
binnen een competentieversterkend en doorstroomgericht activeringstraject op maat.
Sterpunt Inclusief Ondernemen werkte een voorstel uit voor een nieuw instrument tijdelijke werkervaring
(spoor 2) en pleit hierbij voor minimaal 1.500 werkvloerplaatsen voor mensen met potentieel op de reguliere
arbeidsmarkt, maar die niet direct inzetbaar zijn op de bedrijfswerkvloer. Het gaat om 1.500 plaatsen naast de
trajecten in de vernieuwde aanpak werkplekleren VDAB en naast art.60, PWA,…

Actiedomein 4

Job- en taalcoaching
op de werkvloer
Omschrijving
Bij jobcoaching begeleidt een bedrijfsexterne coach
een nieuwe werknemer én zijn werkgever op de
werkvloer. De coach streeft daarbij naar een duurzame tewerkstelling en een hogere kwaliteit van
het geleverde werk.
Ieder coachingstraject is maatwerk. De jobcoach
houdt rekening met de specifieke situatie van zowel
de werknemer als van het bedrijf waar de coaching
plaatsvindt.
Jobcoaching kan aangevuld worden met taalcoaching
op de werkvloer voor werknemers die het Nederlands
niet voldoende beheersen. Het volledige traject kan
maximaal één jaar duren.
De coaching van de werknemer omvat onder andere
de ontwikkeling van communicatievaardigheden,
werken aan arbeidsattitudes en randvoorwaarden.
Aan werkgeverszijde werkt de coach mee aan het
onthaalbeleid en aan een betere communicatie en

samenwerking. De extra steun bij de inwerking van
nieuw personeel maakt tijd vrij voor de leidinggevende.
Job- en taalcoaching is kosteloos voor werknemers
die maximaal één jaar in dienst zijn en die behoren
tot één van de volgende kansengroepen:
• werknemers met een niet-Europese
nationaliteit en/of afkomst
• werknemers die 50 jaar of ouder zijn
• werknemers met een arbeidshandicap
• kortgeschoolde werknemers
Sommige Werkplekarchitecten bieden ook taalcoaching op de opleidingsvloer aan. Het is de
talige begeleiding en ondersteuning van cursisten
in opleiding én hun vakinstructeurs of lesgevers.
Hierdoor verhogen de kansen van de cursist om
de opleiding vlot en succesvol af te ronden. Deze
coaching is mogelijk tijdens alle door de VDAB
erkende opleidingen.

Financieringskader
Job- en taalcoaching wordt sinds 2008 gefinancierd met middelen uit het Vlaams Intersectoraal
Akkoord (VIA-3) voor de non- en social profit. De
Werkplekarchitecten ontwikkelden en verfijnden de
voorbije jaren het aanbod in partnerschap met VDAB.
VDAB en de Werkplekarchitecten die job- en taalcoaching aanbieden, sluiten elk jaar een contract
af. Dat bepaalt de doelstellingen per organisatie,
vertaald in een te behalen caseload en in een bereik

van kansengroepen (minimum 80%).
De caseload wordt uitgedrukt in subsidiabele eenheden waarbij iedere job- en taalcoach 50 subsidiabele eenheden dient te behalen. De uitbetaling
van de middelen gebeurt in functie van het behaalde
resultaat (caseload en kansengroepbereik).
Werknemers die niet tot de kansengroepen behoren, kunnen bij de Werkplekarchitecten op joben taalcoaching beroep doen tegen betaling.

Impact
De actiedomeinen

De resultaten van onze tevredenheidsmeting in 2014 tonen aan dat werkgevers job- en taalcoaching een
meerwaarde vinden voor hun onderneming. Liefst 80% is zeer tevreden over de aanpak van de coach.
Ze willen weer beroep doen op dezelfde aanbieder, wat de kwaliteit van de dienstverlening bevestigt.
De coaching blijkt ook een stevige steun in de rug te zijn voor de betrokken werknemers. Ze zeggen sterker in
hun schoenen te staan, meer zelfvertrouwen te hebben en beter te communiceren met hun leidinggevende.

Inspanning van Sterpunt Inclusief Ondernemen
Sterpunt Inclusief Ondernemen ontwikkelde de website www.jobentaalcoaching.be
en een bijhorende folder om job- en taalcoaching te promoten bij werkgevers. De Werkplekarchitecten gebruiken beide zeer actief bij de prospectie van nieuwe klanten.
Professionaliseren van de coaches staat centraal in de opleidingen ‘Coaching en coachingstechnieken’ en in de basisvorming ‘Taalcoaching’.

CIJFERS

Sterpunt Inclusief Ondernemen ontwikkelde daarnaast, in samenwerking met het Centrum
voor Taal en Onderwijs, het verdiepingstraject ‘Taalcoaching’ voor ervaren taalcoaches.

De totale caseload bedroeg in 2014

1.602

De Werkplekarchitecten bereikten

33%
(57%)

werd overschreden.
Laaggeschoolden

6 10
op

83%

subsidiabele eenheden en werd volledig gerealiseerd.

kansengroepen zodat de doelstelling van

80%

behoort tot de multi-kansengroep (minimum twee kenmerken).
en allochtonen

(45%)

worden het vaakst bereikt. Meer dan

werknemers die job- en taalcoaching volgen hebben Nederlands niet als moedertaal.

Bij taalcoaching op de opleidingsvloer ligt het kansengroepbereik nog hoger.
Vooral allochtone

(86%)

en laaggeschoolde

hun opleiding. Slechts

Bron: VDAB

2%

(46%)

cursisten volgen taalcoaching tijdens

van de cursisten heeft Nederlands als moedertaal.
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Uitdagingen
Het beleid focust op leren via werken met een directe
inschakeling op de werkvloer en zet in op een geïntegreerd taal- en werkbeleid. Met job- en taalcoaching
op de werkvloer beschikt Vlaanderen over een
instrument om deze beleidsdoelstellingen mee te
realiseren.
Duurzame tewerkstelling is niet voor iedereen
evident. Personen met kwetsbare profielen hebben
nood aan extra-ondersteuning tijdens hun tewerkstelling. Om te kunnen voldoen aan de toenemende
vraag van werknemers en werkgevers vraagt Sterpunt Inclusief Ondernemen een verhoging van het
aantal subsidiabele eenheden job- en taalcoaching
voor kwetsbare profielen van 1.600 naar 2.600.

zoals Bulgaren, Roemenen en Polen, sterk groeit.
Deze groep komt vandaag echter niet in aanmerking
voor job- en taalcoaching met VIA-financiering.
Daarnaast pleiten we ervoor om de expertise en
de methodiek van job- en taalcoaching te gebruiken om jongeren te begeleiden in het nieuwe stelsel
duaal leren.
Flankerende maatregelen zoals job-en taalcoaching
kunnen private werkgevers stimuleren om met alle
doelgroepen aan de slag te gaan. De mogelijkheid
om job- en taalcoaching voor kwetsbare profielen te
voorzien als incentive voor werkgevers kan hiertoe
bijdragen.

De Werkplekarchitecten merken dat de vraag naar
coaching voor werknemers uit de nieuwe EU-landen
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Actiedomein 5

Loopbaanondersteuning
Omschrijving
Loopbaanbegeleiding
Werkenden staan soms voor keuzes of hebben
vragen over de richting die ze uit willen met hun
loopbaan. Bij loopbaanbegeleiding neemt de
werkende - samen met een vaste coach - zijn loopbaan onder de loep. Daarna is hij of zij in staat die
loopbaan meer aan te sturen.
Loopbaanbegeleiding is voor iedereen anders. Het
is een traject op maat. Via individuele gesprekken
en oefeningen gaat de coach dieper in op de
huidige job, kennis, vaardigheden en ambities van
de werkende. De werkende krijgt inzicht in wat hij
of zij belangrijk vindt, wat hem of haar motiveert,…
Dat resulteert uiteindelijk in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), dat aangeeft welke stappen
nodig zijn om de geformuleerde loopbaandoelen te
bereiken.
Outplacement
Outplacement is het geheel van begeleidende
diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever aan een werknemer worden verleend om
hem in staat te stellen binnen een zo kort mogelijke
termijn een nieuwe tewerkstelling te vinden of een
beroepsbezigheid als zelfstandige te starten. Dit
kan zowel op initiatief van de werkgever gebeuren
als in situaties die wettelijk zijn vastgelegd.

Het kan gaan om onder andere de volgende diensten
en adviezen:
• psychologische begeleiding
• het opmaken van een persoonlijke balans
• hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar betrekkingen en de uitwerking
ervan
• begeleiding met het oog op de onderhandeling
van een nieuwe arbeidsovereenkomst
• begeleiding tijdens de integratie in het
nieuwe werkmilieu
• logistieke en administratieve steun.
De VDAB en Federgon hebben een certificeringsorgaan voor de outplacementsector opgericht:
Certo. Door het Certo-label kunnen outplacementbureaus een kwaliteitsgarantie geven van hun diensten aan de betrokken organisaties en werknemers.
Verschillende Werkplekarchitecten bieden outplacement aan en hebben het Certo-label.

De actiedomeinen

Financieringskader
Loopbaanbegeleiding

Outplacement

Sinds juli 2013 kunnen werkenden en zelfstandigen
voor loopbaanbegeleiding gebruik maken van loopbaancheques. Iedere burger met minimaal één jaar
werkervaring in de voorbije twee jaar als werkende
of zelfstandige, kan beroep doen op deze dienstverlening. En dat enkel bij één van de erkende en
gemandateerde centra voor loopbaanbegeleiding.

De nieuwe Wet op het Eenheidsstatuut voerde
meteen ook een nieuwe algemene regeling voor
outplacement in. Outplacement is nu een recht voor
elke werknemer die ontslagen wordt en recht heeft
op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken
of op een opzeggingsvergoeding die minstens deze
periode dekt.

Werkenden of zelfstandigen vragen bij de VDAB een
loopbaancheque aan die recht geeft op een pakket
van vier uur loopbaanbegeleiding. De werkende of
zelfstandige die in aanmerking komt, heeft elke zes
jaar recht op twee cheques of acht uur loopbaanbegeleiding.

De oorspronkelijke verplichting voor werknemers
van 45 jaar en ouder en die minstens één jaar in
dienst zijn, blijft bestaan als bijzondere regeling.

Zij betalen daarvoor een eigen bijdrage van 40 euro
per cheque. De Vlaamse overheid past de rest bij en
vergoedt dit rechtstreeks aan de dienstverleners.

Naast het verplicht outplacement kan de werkgever
ook vrijwillig outplacement aanbieden. Tot slot is er
ook nog de regelgeving voor outplacement in geval
van herstructureringen.
Afhankelijk van de situatie en het outplacement dat
wordt aangeboden, gelden verschillende modaliteiten. Maar verplicht of vrijwillig outplacement is altijd
ten laste van de werkgever.

Inspanning van Sterpunt Inclusief Ondernemen
Op de website www.werkdatikwil.be maakt Sterpunt Inclusief Ondernemen het aanbod
loopbaanbegeleiding van zijn leden bekend bij werknemers, werkgevers en doorverwijzers.
De website brengt geïnteresseerden snel en eenvoudig in contact met een Werkplekarchitect
in hun buurt.
Sinds de lancering staan alle Werkplekarchitecten, met hun loopbaanbegeleidingsaanbod
op meer dan 130 locaties, op de website.
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Bron: Uitdagingen voor non-profit arbeidsmarkt-ondersteuners.
Een statusopmaak van de sector van SLN voor en na de zesde staatshervorming.
Uitgevoerd door Idea Consult in september 2014

De activiteiten rond outplacement en loopbaanbegeleiding hebben het moeilijk om hun plaats te vinden
op een markt met onzekere toeleiding en vele spelers.
Moeilijke profielen hebben echter nood aan begeleiding
doorheen de verschillende fasen van hun loopbaan op
de arbeidsmarkt. Het aanbieden van geïntegreerde
begeleiding en opvolging van zwakkere profielen op de
arbeidsmarkt wordt een aandachtspunt en een niche
waarin SLN zich bij uitstek kan profileren.

De actiedomeinen

In 2014 startten in totaal

11.663

werkenden en zelfstandigen met

een eerste pakket loopbaanbegeleiding. Hun profielen kunnen we verder opdelen als volgt:

62,59%

is vrouw,

8,08%

2.995

van die

37,41%

is man

11,75%

is ouder dan

50

jaar

is laaggeschoold

3,26%

11.663

is allochtoon

2,38%

klanten (of

heeft een arbeidsbeperking

20,43%

) namen ook

een tweede pakket loopbaanbegeleiding op.

Bij de Werkplekarchitecten startten in 2014

14%

(

1.596

werkenden of zelfstandigen

van het totaal) met een eerste pakket loopbaanbegeleiding.

De profielen van de klanten van de Werkplekarchitecten kunnen we verder opdelen:

63,22%

is vrouw,

36,78%

15,03%
CIJFERS

6,33%

Bron: VDAB

386

is man

13,35%

is ouder dan 50 jaar

is laaggeschoold

4,76%

is allochtoon

heeft een arbeidsbeperking

van die

1.596

klanten (of

19,48%

) namen ook

een tweede pakket loopbaanbegeleiding op.
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Uitdagingen
Sinds de start van de loopbaancheques in juli 2013,
maken meer werkenden en zelfstandigen dan voorheen gebruik van loopbaanbegeleiding. Het nieuwe
systeem zorgde ook voor een sterke groei van het
aantal aanbieders en dus een groter aanbod voor
de klant.
Maar er zijn ook kanttekeningen en uitdagingen.
Net door dat groeiend aanbod is een grondige en
continue kwaliteitscontrole noodzakelijk.

En hoewel de vraag naar loopbaancheques toeneemt, zijn werkenden uit bepaalde doelgroepen
ondervertegenwoordigd.
Ook de beeldvorming over de meerwaarde van
loopbaanbegeleiding en wat het precies inhoudt,
kan meer op maat van zij die nu de stap niet zetten.
Om nog meer werkenden te bereiken, moet de aanvraag en opstart zo eenvoudig mogelijk zijn.
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Actiedomein 6

Human Resources
ondersteuning
Omschrijving
De Werkplekarchitecten ondersteunen werkgevers
bij het vinden van realistische en financieel interessante HR-oplossingen. Samen met de klant ontwikkelen zij een HR-beleid op maat. De dienstverlening
kan onder meer bestaan uit werving en selectie,
onthaal- en retentiebeleid of competentie- en talentontwikkeling.
Sectoren zijn belangrijke partners voor de Werkplekarchitecten. Ook het voorbije jaar liepen er weer tal
van samenwerkingsverbanden met verschillende
sectorfondsen. Enkele voorbeelden:
• In de opleiding V.O.R.K. werkt Mentor vzw
samen met Horeca Vorming Vlaanderen. In dit
project worden werkzoekenden in vier maanden
tijd omgeschoold tot keukenmedewerkers.
Daarna kunnen ze aan de slag in een hotel,
restaurant of café. Tijdens de opleiding leert
de werkzoekende diverse keukentechnieken,
loopt hij vier weken stage in een horecazaak
en wordt hij voorbereid op de zoektocht naar
een job.
• MetaalMatch is een project waarbij werkzoekenden met een interesse in de sectoren
metaal en technologie, begeleiding en opleiding op maat krijgen. TOFAM, het sectorfonds
metaal Oost-Vlaanderen, werkt hiervoor
samen met MLWB vzw. De werkzoekende
maakt kennis met verschillende vaardigheden
en een vaste coach begeleidt hem naar een
verdere opleiding of tewerkstelling in de
sector metaal.
• Cevora, het vormingscentrum van het
Aanvullend Nationaal Paritair Comité van de
Bedienden (PC 200), zet oriëntatieprojecten

op voor werkzoekende jongeren. Met een
intensief begeleidingstraject, waarvoor men
beroep doet op de expertise van Groep
INTRO vzw, wil Cevora jongeren tussen 18 en
25 jaar sterker maken op de arbeidsmarkt.
Aanbod Vorming, Training en Opleiding (VTO)
Van dienstverleners op de arbeidsmarkt wordt
meer dan ooit verwacht dat zij uitblinken in wendbaarheid en klantgerichtheid. Niet het eigen aanbod,
maar de noden en de vraag van klanten in een
veranderende omgeving staan centraal. Dat vereist
permanente inzet op professionalisering, innovatie
en kwaliteit van de dienstverlening.
Het Sterpunt Inclusief Ondernemen ondersteunt
zijn leden in methodiekontwikkeling, organisatieontwikkeling en kwaliteitsborging. Dat gebeurt
onder andere in de vorm van een VTO-aanbod op
maat van de medewerkers, met het oog op een
kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening.
In 2014 organiseerde het Sterpunt achttien
opleidingen waaraan 154 medewerkers van Werkplekarchitecten deelnamen. Het opleidingsaanbod
behandelde diverse thema’s zoals:
• strategische werkgeversbenadering
• loopbaanbegeleiding
• coachingstechnieken
• interactieve groepsvorming
• jobhunting
• omgaan met verbale agressie op de werkvloer
•…
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De Werkplekarchitecten
voor werkgevers en arbeidsconsulenten

Innoverende antwoorden op
veranderende noden
vanuit een lokale verankering.
Bron: Sterpunt Inclusief Ondernemen

Financieringskader
Het VTO-aanbod wordt gedeeltelijk gefinancierd
door jaarlijkse werkingssubsidies die het Sterpunt

Inclusief Ondernemen ontvangt van de Vlaamse
overheid - departement Werk en Sociale Economie.

Uitdagingen en rol van Sterpunt Inclusief Ondernemen
De Werkplekarchitecten streven naar een inclusieve
arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin elke burger
op beroepsactieve leeftijd een arbeidsplaats vindt
die overeenkomt met zijn talenten en waarin elke
werkgever de werknemers vindt die hij nodig heeft.
Daarom willen we in de toekomst nog meer investeren in duurzame partnerschappen en netwerken
met werkgevers, bedrijven en sectoren.
De moedige keuze voor inclusieve tewerkstelling
plaatst werkgevers voor grote uitdagingen om aan
de slag te gaan met het aanwezige potentieel op de
arbeidsmarkt. Werkgevers zoeken naar realistische

en financieel interessante HR-oplossingen.
Het Sterpunt Inclusief Ondernemen en de Werkplekarchitecten staan voor de uitdaging om precies
die inclusieve ondernemers ook op HR-vlak optimaal
te ondersteunen. Hun jarenlang opgebouwde expertise helpt hen om een antwoord te vinden op deze
uitdaging.
Wij willen als ledengroep van niet-winstgedreven
dienstverleners op de arbeidsmarkt, samen met
werkgevers en ondernemingen, maximaal bijdragen
tot een inclusieve arbeidsmarkt en tot duurzaam
sociaal ondernemerschap.

46
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De inclusieve arbeidsmarkt
Een recht én een noodzaak
Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe ant-

Het universele recht op arbeid vertaalt zich

woorden. Het vroegere Steunpunt Lokale

het meest concreet in een reële job die ingevuld

Netwerken en zijn leden varen onder de vlag

wordt in ondernemingen die openstaan voor

van Sterpunt Inclusief Ondernemen en de

elke beroepsactieve burger. De zichtbare aan-

Werkplekarchitecten een vernieuwde koers.

wezigheid van een diversiteit aan medewerkers,
ongeacht leeftijd, ras, aard, geslacht, opleiding,…

Zowel inhoudelijk, organisatorisch als vormelijk

in het ondernemingsbeeld is de beste garantie

slaan we een nieuwe weg in en verfijnen we

voor een zorgdragende samenleving.

onze rol als vitale partners voor een inclusieve
arbeidsmarkt.

Dit ideaalbeeld werkt sociale cohesie in de hand
en waarborgt een sociale en duurzame economie.

Op die inclusieve arbeidsmarkt vindt elke

Elke stap daarnaartoe, vandaag al gerealiseerd

ondernemer de medewerker die hij nodig heeft

in concrete arbeids- en werkvormen, is een

en vindt elke burger op beroepsactieve leeftijd

meerwaarde en verdient ondersteuning om dit

een arbeidsplaats die matcht met zijn talenten.

waar te maken.

Ambitieus? Ja. Onrealistisch? Neen. Niet als
alle partners op de arbeidsmarkt de krachten
bundelen. En dat is dringend nodig…

De Werkplekarchitecten
gaan de uitdaging aan
Missie
Werkgevers zoeken naar realistische en financieel
interessante HR-oplossingen voor hun arbeidsplaatswerking. Deze werkgevers situeren zich in
de profit- en socioprofit-sectoren, inclusief de lokale
besturen en regionale overheden.
Wij willen als ledengroep van niet-winstgedreven
dienstverleners op de arbeidsmarkt samen met
deze werkgevers op weg gaan om mensen in
een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in hun
ondernemingen een plaats te geven die maximaal bijdraagt tot een inclusieve arbeidsmarkt
en tot een duurzaam (sociaal) ondernemerschap.
Sterpunt Inclusief Ondernemen is met de Werkplekarchitecten sterk gedreven om mensen aan
de slag te krijgen en/of te houden. Door onze
jarenlange ervaring in werken op maat voor inclusieve bedrijven en organisaties pleiten wij, als
gevalideerde partner van de overheid, voor lerende loopbanen met effectieve loopbaanondersteuning en werkplekleren mét begeleiding van
de werkgever. Wij zijn aanwezig op de werkvloer;
op vraag en in functie van de nood aan begeleiding.

We zetten opleiding, coaching en werkplekintensieve begeleiding in. Bij elke transitie.
In iedere loopbaanfase. Op een competentieversterkende manier.
Met een duurzame match tussen mens, job en
bedrijf als uitgangspunt, willen we daarenboven
structureel bijdragen tot een inclusief (sociaal)
ondernemerschap. Op deze manier bemiddelen
we resultaatgericht tussen vraag en aanbod.
We investeren in partnerschappen en netwerken
met bedrijven, andere arbeidsmarktactoren,
sociale partners en overheden.
Onze lokale verankering geeft ons de noodzakelijke basis om innoverende antwoorden te geven
op de veranderende noden van de arbeidsmarkt.
Wij bouwen proactief mee aan het lokale en
Vlaamse werkgelegenheidsbeleid binnen Europa.
De nood aan synergie voor een succesvolle
arbeidsmarktwerking maakt ons een vitale
schakel.
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Visie
Op weg met werkgevers op de reguliere
arbeidsmarkt
Doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is
voor heel wat mensen geen evidente stap. Het
vraagt actieve betrokkenheid van en gedeelde
verantwoordelijkheid tussen alle arbeidsmarktactoren om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Daarom slaan de Werkplekarchitecten
de handen in elkaar met werkgevers uit alle
sectoren: profit en socio-profit, lokale besturen
en regionale overheden.
De match tussen vraag en aanbod is geen eenvoudige puzzel en vraagt om innovatieve en
creatieve oplossingen. De paradox dat arbeidsplaatsen niet ingevuld raken terwijl er duizenden
mensen op zoek zijn naar een job, blijft bestaan.
Het is dan ook niet voldoende om enkel in te
werken op het individu; we moeten ook aan de
slag gaan met de werkomgeving.
Werkgevers zoeken daarbij naar realistische en
financieel interessante HR-oplossingen. De Werk-

plekarchitecten willen hen optimaal ondersteunen
door de jarenlange opgebouwde expertise en
deskundigheid in te zetten om een antwoord te
vinden op deze uitdaging.
Lokale partnerschappen en netwerken zijn hierbij
van groot belang. Vanuit onze lokale verankering
geven we innoverende antwoorden op de veranderende noden van de arbeidsmarkt. Door deze
lokale verankering hebben de Werkplekarchitecten voeling met de regionale arbeidsmarkt.
Hierdoor kunnen we efficiënt inspelen op regiogebonden noden.
Mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie
De dienstverlening van de Werkplekarchitecten
richt zich in haar kern op mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hun loopbaancompetenties versterken, hun loopbaanwendingen
faciliteren en hun kansen op de arbeidsmarkt
vergroten, zijn daarbij de doelstellingen.

Van de werkzoekendenpopulatie
behoort 70,8% tot één of meerdere
kansengroepen. (Arvastat 2014)

Van de werkzoekendenpopulatie is
46% laaggeschoold, 37% middengeschoold
en 18% hooggeschoold. (Arvastat 2014)

De werkzaamheidsgraad bij
personen met een Belgische
nationaliteit en geboren in België
bedraagt 73,5%; bij genaturaliseerde
allochtonen is dit 58,6% en
bij niet-genaturaliseerde
allochtonen bedraagt de
werkzaamheidsgraad 44,4%.

Van de laaggeschoolde bevolking is iets
meer dan de helft aan het werk, van de
middengeschoolden verricht bijna 8 op 10
betaalde arbeid en bij de hooggeschoolden
stijgt het aandeel werkenden tot 86%.
(http://www.vdab.be/trends/kik)

(http://www.vdab.be/trends/kik)

Vlaanderen kent een relatief grote
opleidings-mismatch: het gevraagde
opleidingsniveau op de arbeidsmarkt
is niet in overeenstemming met het
aangeboden opleidingsniveau, waardoor
de beschikbare arbeidsreserve moeilijk
toe te leiden is naar de beschikbare jobs.

De kans om zonder diploma
een succesvolle loopbaan uit te bouwen is
voor de huidige generatie jongeren
veel kleiner dan vroeger.

Van de werkzoekendenpopulatie
heeft 13,5% een arbeidshandicap.

Door de achteruitgang van de industriële
tewerkstelling gaat de werkzaamheid
van de laaggeschoolde mannen
het sterkst achteruit.

(http://www.vdab.be/trends/kik)

In de Armoedemonitor 2014 lezen we
dat 680.000 Vlamingen onder
de armoederisicodrempel leven
of 10,9% van de bevolking.

(Opleidingsmismatch tussen vraag en aanbod.
De positie van Vlaanderen in Europa,
Over.werk, Steunpunt WSE, 2014)

(Arvastat, 2014)

Leeftijd: Van de werkzoekendenpopulatie is
20,7% jonger dan 25 jaar, 54,1% tussen 25 en 50
jaar en 25,2% ouder dan 50 jaar. (Arvastat 2014)
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Hebt u bij het bekijken van het dienstenaanbod
van de Werkplekarchitecten vragen, bemerkingen
of suggesties? Twijfel niet om ons te contacteren.
Vooral met uw bijdrage kunnen we de
dienstverlening voor u nog beter maken.
Reageer naar: info@dewerkplekarchitecten.be

De Werkplekarchitecten richten zich met andere

ontwikkeling wordt een gedeelde en gezamen-

woorden op werkzoekenden en medewerkers

lijke verantwoordelijkheid.

die loopbaanondersteuning het hardst nodig
hebben: jongeren die door hun positie in het

De geleidelijke verlenging van een loopbaan

onderwijs een verhoogd risico lopen om moeilijk

roept (ver)nieuwe(nde) verwachtingen op als

aansluiting te maken met de arbeidsmarkt,

het gaat om leervermogen en leerkansen. Deze

werkzoekenden of inactieven die door allerlei

dienen zich trajectmatig over de hele loopbaan

factoren een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren

aan en worden aangegrepen om de goesting om

en werknemers die zich in een kwetsbare positie

te werken te blijven prikkelen. Werken wordt één

bevinden.

ontwikkelingsverhaal dat doorheen de diverse
levensfasen een andere invulling op maat krijgt.

Verschillende factoren kunnen de arbeidsmarktpositie kwetsbaar maken. Het gaat zowel om

De ondersteuningskansen van de Werkplek-

persoonsgebonden factoren, als om maatschap-

architecten vertalen zich vandaag telkens in een

pelijke factoren en veranderingen op de arbeids-

aanbod dat afgestemd is op de individuele vraag

markt.

in een specifieke context. De transitiemomenten
in de loopbaan (van school naar werk, van

De lerende loopbaan

werkzoekend naar werk, van werk naar werk,
van werk naar pensioen) keren steeds weer

De transitie van jobzekerheid naar loopbaan-

terug als de meest kritische periode, zowel in

zekerheid heeft ook het loopbaanproces en de

termen van kansen als in termen van risico’s.

werkvloer in de onderneming grondig veranderd.

De dynamiek van de arbeidsmarkt voorziet daar-

De inschakeling van de werkvloer voegt een

om ook terecht professionele ondersteunings-

dimensie toe aan formeel en informeel leren

mogelijkheden om hierop te anticiperen naar

Ook de verantwoordelijkheid inzake loopbaan-

medewerkers toe en naar de werkplekomgeving.

Doorstroom naar duurzame tewerkstelling

Niet-winstgedreven dienstverleners

De Werkplekarchitecten streven steeds naar een
duurzame match tussen mens, job en werkgever.

Sterpunt Inclusief Ondernemen kiest voor deze
groep van leden, omdat wij geen meerwaarde
zien in een commerciële dienstverlening voor
mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, waarbij financieringsmiddelen voor deze
dienstverlening moet worden gereserveerd voor
de winsten van de initiatiefnemers.

Duurzame tewerkstelling kan enkel gerealiseerd
worden als er een goed evenwicht bestaat tussen
het jobdoelwit en het potentieel van de werknemer enerzijds en de belangen en verwachtingen
van de werkgever anderzijds. Alleen wanneer
beide partijen voordeel halen uit de tewerkstelling
zal een duurzame match ontstaan. Daarom
kiezen de Werkplekarchitecten bewust voor een
tweeklantenbenadering, waarin de gelijktijdige
behartiging van ieders belangen centraal staat.
Partnerschappen
Dagelijks samenwerken met verschillende partners
zoals VDAB, private werkgevers, sectoren, Jobkanaal, lokale overheden, onderwijs en welzijn
typeert de werking van de Werkplekarchitecten.
Deze partnerschappen, vaak lokaal verankerd,
zijn noodzakelijk om een inclusieve arbeidsmarkt
te realiseren. Op deze partnerschappen willen we
in de toekomst nog meer inzetten.

De werking moet de financieringsnood, inclusief
investeringen, kunnen dragen. Wij geloven echter
niet dat het winstbejag van de intermediaire
dienstverstrekker een kwalitatief of financieel
voordeel oplevert voor de doel- en klantengroepen. Ons onderzoek in 2012 wijst ook uit dat
precies de werkgevers de waardegerichtheid
van onze leden-dienstverstrekkers waarderen.
Het geeft hen het vertrouwen dat de dienstverstrekker zich focust op de beoogde resultaten,
zonder winstbelang voor zichzelf. Wij werken
ernaar dat efficiëntie en klantgerichtheid in de
dienstverlening vooraan staan.
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Blijvende deskundigheidsontwikkeling van de
ingezette medewerkers
De dynamiek van de arbeidsmarktwerking vraagt
om permanente ondersteuning van de werkzoekenden en werkenden en hun werkomgeving.
De steeds veranderende noden vereisen hierbij
professionele dienstverleners die de belangen
van ondernemingen en (toekomstige) medewerkers samen laten komen in een gemeenschappelijk traject.
Omdat concurrentie onder de dienstverstrekkers niet hoeft te spelen, maar veeleer de regiospreiding en -dekking van belang is opdat de
doelgroepen en de direct betrokkenen overal
in Vlaanderen en Brussel evenredig aan hun
trekken komen, is een verdere uitbouw van
deskundigheidsbevordering van de ingezette
medewerkers op zijn plaats.
De aandacht voor deze professionalisering waarborgt ook de innoverende werking die telkens
opnieuw weet in te spelen op de dynamiek van
de arbeidsmarkt. Met deze kwaliteitsvolle ondersteuning wil het Sterpunt Inclusief Ondernemen

indirect maar expliciet bijdragen tot de tewerkstelling van mensen met een grotere afstand tot
de arbeidsmarkt en tot een duurzaam (sociaal)
ondernemerschap.

Werkgevers zoeken naar
realistische en financieel
interessante HR-oplossingen
voor hun arbeidsplaatswerking.
Bron: Sterpunt Inclusief Ondernemen
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De Werkplekarchitecten
op de kaart

Dit zijn ze, de 233 locaties in Vlaanderen en Brussel waar één of meer Werkplekarchitecten
te vinden zijn. Wie waar actief is, kunt u nagaan in de spreidingstabel op de volgende pagina’s.
Werkplekarchitecten die meerdere vestigingen hebben in één stad of gemeente, vermelden we
maar één maal. Op www.dewerkplekarchitecten.be vindt u makkelijk een gepaste
Werkplekarchitect in uw buurt. U kunt daarbij aanduiden of u werkgever, werknemer of
werkzoekende bent en filteren op provincie, actiedomein en sector.
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De Werkplekarchitecten
in een spreidingstabel
Brussels Hoofstedelijk Gewest

Projectencentrum vzw

Turnhout

Kopa Landelijk Secretariaat vzw

Brussel

Puuur

Turnhout

Groep INTRO vzw

Brussel

WEB vzw

Turnhout

Job-Link vzw

Anderlecht

Puuur

Hoogstraten

JES vzw

Sint-Jans-Molenbeek

De Ploeg vzw

Geel

GOCI vzw

Geel

WEB vzw

Geel

Antwerpen
Arktos vzw

Antwerpen

Puuur

Halle

Landelijke Thuiszorg vzw

Antwerpen

Buurtservice vzw

Berchem

Lejo vzw

Antwerpen

Buurtwerk Posthof vzw

Berchem

Levanto vzw

Antwerpen

Levanto vzw

Berchem

JES vzw

Borgerhout

Speelhuis Elief vzw

Berchem

Kopa Antwerpen vzw

Antwerpen

Groep INTRO vzw

Hoboken

Werkervaring De Sleutel vzw

Antwerpen

Arktos vzw

Mechelen

Werkvormm vzw

Antwerpen

De Ploeg vzw

Mechelen

De Ploeg vzw

Antwerpen

Kopa De Nieuwe Volmacht vzw

Mechelen

JES vzw

Deurne

Levanto vzw

Mechelen

Levanto vzw

Deurne

ROJM Regionaal Open Jeugdcentrum

Mechelen

JES vzw

Borgerhout

De Ploeg vzw

Boom

Kiem vzw

Antwerpen

Lejo vzw

Boom

Leerwerkplaats Garage vzw

Borgerhout

Puuur

Puurs

Steunpunt Tewerkstelling

Borgerhout

De Ploeg vzw

Brasschaat

Atel vzw

Merksem

Lejo vzw

Brasschaat

Educar vzw

Merksem

Puuur

Kapellen

Landelijke Thuiszorg vzw

Herentals

Puuur

Zoersel

OCMW Herentals - ISOM

Herentals

Puuur

Herentals

Vlaams-Brabant

WEB vzw

Herentals

Job-Link vzw

Halle

Levanto vzw

Hoboken

Groep INTRO vzw

Halle-Buizingen

Arktos vzw

Turnhout

Pro Natura vzw

Halle

De Ploeg vzw

Turnhout

Pluspunt vzw

Asse

Hivset vzw Vormingscentrum

Turnhout

Landelijke Thuiszorg vzw

Zellik

Kopa Keerpunt vzw

Turnhout

Groep INTRO vzw

Opwijk

Natuurwerk vzw

Turnhout

Puuur

Opwijk

Pajottenlands Centrum Opleidingscentrum

Lennik

Agora vzw

Heusden-Zolder

Pro Natura vzw

Vilvoorde

Alternatief vzw

Heusden-Zolder

Arktos vzw

Leuven

Hergebruikcentrum Limburg vzw

Heusden-Zolder

Centrum voor Basiseducatie Open School

Leuven

Stebo vzw

Heusden-Zolder

Puuur

Leuven

De Winning - Vreebos vzw

Lummen

Velo vzw

Leuven

TEAM vzw

Alken

Agora vzw

Leuven

Hergebruikcentrum Limburg vzw

Beringen

SPIT vzw

Heverlee

Alternatief vzw

Diepenbeek

Wonen en Werken Opleiding vzw

Leuven

Alternatief vzw

Genk

Landelijke Thuiszorg vzw

Wijgmaal-Leuven

Alternatief vzw

Zwartberg - Waterschei

Puuur

Wijgmaal

Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied vzw Genk

IGO DIV

Herent

De Sluis Leerwerkplaats vzw

Genk

Job-Link vzw

Kortenberg

De Winning - Vreebos vzw

Genk

Centrum voor Basiseducatie Open School

Haacht

ENAIP - Limburg vzw

Genk

Puuur

Haacht

Groep INTRO vzw

Genk

SPIT vzw

Wespelaar

Stebo vzw

Genk

Arktos vzw

Aarschot

Maatwerk vzw

Maasmechelen

Centrum voor Basiseducatie Open School

Aarschot

Sociaal Bedrijvencentrum vzw

Maasmechelen

GOCI

Aarschot

Werkende Handen vzw

Maaseik

Puuur

Aarschot

De Wroeter - Arbeidscentrum vzw

Kortessem

Velo vzw

Aarschot

Landelijke Thuiszorg vzw

Bilzen

IGO DIV

Holsbeek

Puuur

Bilzen

IGO DIV

Holsbeek

Het Heft - STAP

Sint-Truiden

De Vlaspit Opleiding en Werkervaring vzw

Scherpenheuvel

Puuur

Sint-Truiden

IGO DIV

Messelbroek

Puuur

Tongeren

Centrum voor Basiseducatie Open School

Diest

Stebo vzw

Borgloon

Velo vzw

Diest

Noord-Limburgs Open Atelier vzw

Overpelt

Centrum voor Basiseducatie Open School

Tienen

Puuur

Neerpelt

De Kringwinkel Hageland vzw

Tienen

Noord-Limburgs Open Atelier vzw

Lommel

IGO DIV

Tienen

De Winning - Vreebos vzw

Hechtel-Eksel

IGO DIV

Hakendover

Puuur

Bree

Puuur

Tienen

Hergebruikcentrum Limburg vzw

Tessenderlo

Job-Link vzw

Lovenjoel

Puuur

Tessenderlo

Storzo vzw

Zoutleeuw

Buseloc

Peer

De Winning - Vreebos vzw

Kersbeek-Miskom

SOPLETEX

Peer

Limburg

West-Vlaanderen

Alternatief vzw

Hasselt

Groep INTRO vzw

Brugge

Arktos vzw

Hasselt

Jobcentrum vzw

Brugge

Kopa Limburg vzw

Hasselt

Loca Consult

Assebroek

Puuur

Hasselt

Loca Consult

Blankenberge

De Wroeter - Arbeidscentrum vzw

Wimmertingen

Arktos vzw

Oostende

TOP vzw

Zonhoven

Groep INTRO vzw

Oostende

Werkende Handen vzw

Zonhoven

Jobcentrum vzw

Oostende

Hergebruikcentrum Limburg vzw

Houthalen-Helchteren

Kopa West-Vlaanderen OTP - Oostende vzw

Oostende
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Loca Consult

Oostende

UGENT-UCBO

Gent

OCMW Middelkerke - Opleidingscentrum

Middelkerke

Werkervaring De Sleutel vzw

Gent

Sociale Economie Oostende vzw

Oudenburg

aPart vzw - Deelwerking De Werf

St. Amandsberg

De Poort vzw, voor wonen en werk

Kortrijk

Compaan

Sint-Amandsberg

Groep INTRO vzw

Kortrijk

Lejo vzw

St. Amandsberg

Groep INTRO vzw

Kortrijk

Groep INTRO vzw

Ledeberg

Jobcentrum vzw

Kortrijk

IPW vzw - Groep (DIT, ATO, JOMI)

Sint-Niklaas

Mentor vzw

Kortrijk

Kopa Scheldeland vzw

Sint-Niklaas

Mentor vzw

Harelbeke

Groep INTRO vzw

Sinaai

Werkperspectief vzw

Diksmuide

IKOO vzw - Het Passantenhuis

Temse

Groep INTRO vzw

Rumbeke

Compaan

Lokeren

OCMW Roeselare

Roeselare

IKOO vzw - Het Passantenhuis

Dendermonde

Tot uw dienst vzw

Roeselare

OTC Spoor Twee vzw

Hamme

Loca Consult

Torhout

Puuur

Wetteren

Jobcentrum vzw

Gits

Compaan

Aalst

Argos vzw

Ieper

Kopa Aalst Opleidingsproject Werkwillig vzw

Aalst

OCMW Ieper/Werkperspectief

Ieper

Kringloopcentrum Teleshop vzw

Aalst

Wonen en Werken vzw

Menen

Kringloopcentrum Teleshop vzw

Lede

Kringloopcentrum Teleshop vzw

Sint-Lievens-Houtem

Grijkoort Begeleid Werk vzw

Ronse

Oost-Vlaanderen
ACLVB - Keerpunt vzw - Opleidingscentrum

Gent

Kopa Ronse vzw

Ronse

aPart vzw - Deelwerking De Werf

Gent

Grijkoort Begeleid Werk vzw

Brakel

JES vzw

Gent

Kopa Oudenaarde - Werkwillig vzw

Oudenaarde

Kopa Scheldeland vzw

Gent

Puuur

Aalter

OCMW Gent / OTC - Dienst Activering

Gent

Meetjeslandse Leerwerkbedrijven vzw

Eeklo

Oikonde vzw / Ateljee

Gent

Pro Natura vzw

Eeklo

Stad Gent (verschillenden diensten)

Gent

Werkwijzer vzw

Eeklo

Hebt u bij het bekijken van het dienstenaanbod
van de Werkplekarchitecten vragen, bemerkingen
of suggesties? Twijfel niet om ons te contacteren.
Vooral met uw bijdrage kunnen we de
dienstverlening voor u nog beter maken.
Reageer naar: info@dewerkplekarchitecten.be
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Sterpunt Inclusief Ondernemen
in actiepunten
Sterpunt Inclusief Ondernemen (voorheen

Dit door visie over de inclusieve arbeidsmarkt

Steunpunt Lokale Netwerken) is erkend door de

te ontwikkelen, te vertalen in standpunten en

Vlaamse overheid als ondersteuningsstructuur

adviezen en uit te dragen naar leden, beleid en

voor de particuliere en lokale niet-commerciële

stakeholders.

opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten in Vlaanderen.

Sterpunt Inclusief Ondernemen werkt actief mee
aan een beleid dat de inclusieve arbeidsmarkt

Sterpunt Inclusief Ondernemen ondersteunt

faciliteert. Het informeert en adviseert de beleids-

de Werkplekarchitecten in de loopbaanonder-

makers en de leden en neemt deel aan overleg

steuning voor werkgevers en personen met een

met stakeholders over beleidsontwikkelingen.

kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het bevordert
de ontwikkeling van innovatieve methodieken

Sterpunt Inclusief Ondernemen versterkt partner-

en de optimalisering van bestaande methodieken

schappen op Vlaams, regionaal en lokaal niveau

voor werkplekleren, opleiding en coaching.

om samen de inclusieve arbeidsmarkt vorm te

Het professionaliseert zijn leden op organisatie-

geven. Het brengt zijn leden samen met stake-

niveau met het oog op een kwalitatief aanbod

holders en bevordert netwerking en samen-

loopbaanondersteuning.

werking. Het faciliteert partnerschappen met
zijn leden, werkgevers en sectoren, om vraag en

Sterpunt Inclusief Ondernemen creëert bewust-

aanbod van de inclusieve arbeidsmarkt op elkaar

wording en draagvlak rond de inclusieve arbeids-

af te stemmen.

markt, met een bijzondere focus op werkgevers.
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Colofon

Reigerstraat 10
9000 Gent
T 09 220 84 31
info@dewerkplekarchitecten.be
www.dewerkplekarchitecten.be
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