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Persbericht

De Werkplekarchitecten gaan
voor inclusieve ondernemingen
op de arbeidsMARKT
Gent, 23 juni 2016. Tijdens hun algemene ledenvergadering vandaag hebben de Werkplekarchitecten
toegelicht hoe zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers die hen willen aanwerven, daadwerkelijk ondersteunen met bestaande en nieuwe types van dienstverlening. Deze aanpak
speelt in op de vraag naar ondersteuning op de werkplek die sterk zal toenemen als gevolg van het
Vlaamse arbeidsmarktbeleid dat stuurt naar duaal leren, werkplekleren en doorstroming.
Organisaties - profit en non-profit - hebben medewerkers nodig. Om hun vacatures in te vullen, geven tal van hen nu al
kansen aan mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
De consequente focus van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid op duaal leren, werkplekleren en doorstroming, verhoogt de
nood aan nog méér beschikbare en toegankelijke werkplekken om het beleidsprincipe ‘place and train’ in praktijk te brengen.
Alle ondernemers, die hun werkplekken toegankelijk maken voor vormen van werkplekleren zoals stages, verdienen
daarbij kwalitatieve ondersteuning. En dat is nu net al 25 jaar lang de kernactiviteit van de Werkplekarchitecten.

Actiedossier 2016-2017
‘De Werkplekarchitecten’ is sedert september 2015 ‘het merk’ waaronder een 100-tal organisaties actief zijn op zo’n 230
locaties in Vlaanderen en Brussel. Het Sterpunt Inclusief Ondernemen is hun koepel-vzw die optreedt als woordvoerder
en katalysator om hun werking naar ondernemers, naar duurzame partners (zoals VDAB en het departement Werk en
Sociale Economie van de Vlaamse overheid) en naar het beleid toe te stroomlijnen.
In het Actiedossier 2016 - 2017, dat ter goedkeuring voorligt bij minister Muyters, focussen de Werkplekarchitecten op
de kwalitatieve ondersteuning op de werkvloer. Dat is dé succesfactor voor arbeidsinschakeling van laaggeschoolden en
personen met een origine- of taalkloof op de arbeidsmarkt.

In hun acties gaan De Werkplekarchitecten dan ook de boer op, bij de ondernemingen zelf. Zij zetten regionale werkpleksalons op met informatie over de mogelijkheden die vandaag nog onvoldoende worden aangesproken. Tegelijk zullen
ze hun aanbod op Vlaams niveau gemakkelijker herkenbaar maken, zodat ondernemers opnieuw de bomen door het
bos zien.
Daarom blijven de Werkplekarchitecten ook aandringen bij de overheid op mogelijkheden voor tijdelijke werkervaringskansen en de uitbreiding van job- en taalcoachingskansen voor pas aangeworvenen.

Inspiratieboek Inclusief Ondernemen
De Werkplekarchitecten hebben de beleidskeuzes voor inclusief onderwijs, duaal leren en werkplekleren doorgetrokken
in hun sociale missie door resoluut te kiezen voor ‘inclusieve ondernemingen’.
Voor de diversiteit op de werkvloer geldt immers niet langer de vraag “Laten we verschillen toe of niet?”. De reeds aanwezige diversiteit daagt de managers vandaag eerder uit om slim om te gaan met verschillen door ze te verbinden.
Makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom lanceerden de Werkplekarchitecten vandaag het Inspiratieboek Inclusief
Ondernemen (zie afzonderlijk persbericht). Zij geven met dit boek een extra kans aan ondernemers om langzaam maar
zeker uit de kast te komen en hun nek uit te steken als ‘inclusieve onderneming’ met het erbij horende label.

inclusieve onderneming

BIO-booster - een nieuwe dienstverlening
Ondertussen beperken de Werkplekarchitecten hun rol niet tot duurzame partner van het Vlaamse beleid voor mensen
in een kwetsbare arbeidsmarktpositie, maar betreden ze ook de bedrijfsmarkt met nieuwe types van dienstverlening.
Gezien hun jarenlange vertrouwdheid met kansengroepen en hun grondige kennis van de ondersteuningsmogelijkheden,
is dit een logische stap.
De geregionaliseerde BIO-maatregel, vandaag door VDAB beheerd, is daartoe een uitgelezen kans. De Werkplekarchitecten gaven ze vandaag vorm door met VDAB een samenwerkingsconvenant te ondertekenen voor het project
‘BIO-booster’; een nieuw type dienstverlening aan socialprofitorganisaties en bedrijven (zie afzonderlijk persbericht).

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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