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Persbericht

Luc Sels nieuwe voorzitter van
de Werkplekarchitecten
Gent, 23 juni 2016. Vandaag verkoos de algemene ledenvergadering van Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw - de koepelorganisatie van de Werkplekarchitecten - Luc Sels tot nieuwe voorzitter.
Luc Sels is decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) van de KU Leuven. Sinds 2013 is hij ook
rectoraal adviseur voor de organisatorische en academische integratie van de 11 campussen die in 2013 deel werden van
de KU Leuven.
Luc Sels is lid van het Department of Work and Organisation Studies en van het Leuven Economics of Education Research
Centre (LEER) van de FEB. Zijn onderzoeksinteresses betreffen activerend arbeidsmarktbeleid, de analyse en projectie
van arbeidsmarktdynamieken, de bedrijfsdemografie en het eindeloopbaanbeleid, talentmanagement en strategisch
HRM.
Hij is tevens honorary professor aan de Universiteit van Cardiff (Cardiff Business School), research fellow aan de Vlerick
Business School en adjunct professor aan de Simon School van de University of Rochester, waar hij HRM doceert in het
Rochester-Bern Executive MBA. Luc Sels is ook bestuurder bij het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) en bij het Starterslabo Vlaams-Brabant.
Luc Sels is actief betrokken bij het arbeidsmarktbeleid en de beleidsadvisering. Hij zetelt in de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en is directeur van het Steunpunt Werk dat zich toelegt op de monitoring van de arbeidsmarkt en de
Vlaamse regering adviseert over arbeidsmarktbeleid.
Eerder dan zich sturend of controlerend op te stellen, ziet de nieuwe voorzitter zichzelf vooral functioneren op het snijvlak van het Werkplekarchitectennetwerk, onderzoek en beleid. Of zoals hij het zelf omschrijft: “Wat ik het netwerk van
de Werkplekarchitecten kan bijbrengen is precies mijn ervaring met organisatie- en bestuurskunde (als decaan), met beleid
en beleidsvoorbereiding (vanuit mijn adviseursrol en als directeur van het Steunpunt Werk) en met wetenschap en onderzoek (als professor aan de KU Leuven).”

De Werkplekarchitecten
Wat doen ze ?
De Werkplekarchitecten ondersteunen ondernemers die werkzoekenden kansen bieden via stages, opleiding
op de werkplek en job- en taalcoaching. Ze coachen werkzoekenden en werkenden om een job te vinden en te
houden. Ze coachen loopbaanbreed en loopbaanlang.
Wie zijn ze ?
De Werkplekarchitecten zijn meer dan honderd niet-winstgedreven organisaties die actief zijn op meer dan 230
locaties in Vlaanderen en in Brussel. Ze zetten alle beschikbare middelen in om financieel interessante en kwaliteitsvolle oplossingen te vinden op maat van ondernemers, werkenden en werkzoekenden. Hun winsten investeren
ze opnieuw in hun sociale missie.
Meer informatie?
Contacteer Bert Boone, dagelijks bestuurder van het Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw,
via bert@dewerkplekarchitecten.be of op het nummer 0473 23 12 15.
www.dewerkplekarchitecten.be
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