Wie zijn de Werkplekarchitecten?
De Werkplekarchitecten zijn 38 niet-winstgedreven organisaties die allen lid zijn van

Dienstverleners

met een

voor werk

Sterpunt Inclusief Ondernemen. Samen tellen ze meer dan 2000 medewerkers.
Ze zijn onder hun eigen naam actief over heel Vlaanderen en Brussel.
De Werkplekarchitecten streven naar een maatschappij waarin er voor iedereen een
reguliere job is weggelegd, ook al is de weg daar naartoe wat langer of hobbeliger.
Binnen deze visie reiken zij de inclusieve ondernemingen de hand om samen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt te matchen.

Negen hefbomen voor inclusief werken en
ondernemen
1. Werken is leuk
2. Activeer de inactieven en de werkzoekenden
3. Verlaag de indirecte loonkosten van kortgeschoolden voor de ondernemer
4. Bezorg de werkzoekenden en inactieven geen extra kosten aan hun
inschakeling naar een job

bezorgt immers beiden veel zorgen. Vacatures geraken niet ingevuld en verlagen de capaciteit in het bedrijf.
Medewerkers moeten een tandje bijsteken om alsnog de diensten of productie op peil te houden. Dit is niet
houdbaar. Daarom zijn er dienstverleners met een hart voor werk nodig.
De Werkplekarchitecten is zo een groep van
dienstverleners, met de sociale missie voorop. Zij
gaan aan de slag met de beschikbare, potentiële

Wat is Sterpunt Inclusief Ondernemen?
Sterpunt Inclusief Ondernemen streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin geen
enkel talent onbenut blijft.
Ze heeft hierrond een ruim leden-netwerk uitgebouwd waarbij 12 sectorfondsen, 38
Werkplekarchitecten en 2208 inclusieve ondernemingen betrokken zijn.

groep van mensen die werkbereid zijn én met de
ondernemers die de bui zien hangen. Deze dienstverleners trachten samen met ondernemers de
werkplekken inclusief open te stellen zodat eenieder erbij wint: de ondernemer met voldoende
medewerkers, de medewerkers met een voltallig
werkzaam team, de werkzoekende nieuwkomer of
inactieve verovert een plekje op de arbeidsmarkt.

Sterpunt Inclusief Ondernemen organiseert verschillende acties zoals de Award Inclusieve
Onderneming, het Referentiebewijs Inclusieve Onderneming of de Dag van de Jobcoach

In deze beleidsnota geeft Sterpunt

om alle mensen die bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt in de kijker te zetten.

Inclusief Ondernemen namens de
Werkplekarchitecten de hefbomen aan

5. Investeer in mensen en levenslang leren

die dit inclusief werken en ondernemen
mogelijk maken.

6. Burger het loopbaandenken in

Want er is een beleid nodig dat resoluut

7. Zorg voor een kwalitatieve ondersteuning op de werkplek

durft te kiezen voor de inschakeling en
behoud van elk beroepspotentieel in

8. Zorg voor gezonde partnerorganisaties op de markt
9. Maak een eenduidige Vlaamse arbeidsmarktregisseur en 1 lokaal actiegericht
instrument

Ondernemers en medewerkers hebben elkaar vandaag hoognodig. De arbeidskrapte op de arbeidsmarkt

Vlaanderen en Brussel. Daar willen we
samen voor gaan. Met een hart voor
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inclusief werk. Ter inspiratie voor de
toekomstige minister van werk.
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www.dewerkplekarchitecten.be
www.inclusiefondernemen.be

1.Werken is leuk

Notities

Vandaag is het verschil tussen de uitkering en het nettoloon te laag en te weinig motiverend

Notities

blijven evenwel vaak verstoken van de ondersteuningsmogelijkheden op de werkplek. Zowel zijzelf

Door de lage werkzaamheidsgraad in België, de geringe animo voor levenslang leren, een falend

om duurzaam aan de slag te gaan. Gezien de kortgeschoolden niet hebben geprofiteerd van de

als de werkgevers zijn niet vertrouwd met een diversiteit aan werkplekondersteuning. Jobcoaching,

doorstroombeleid en de mismatch op de Vlaamse arbeidsmarkt, problematiseren wij telkens

economische groei in de laatste jaren, dient actie ondernomen om dit euvel te ondervangen. De

taalondersteuning, opleiding in mentorschap en werkplekleren met tal van ondersteunde

opnieuw een werkomgeving. Nochtans is werken fun. Het geeft de kans om ons fysiek en mentaal

loonkosten ten laste van de werkgever dienen voor deze groepen verlaagd, met ook een wezenlijke

stageformules zijn onvoldoende gekend. Hierdoor blijven werkgevers houden aan de traditionele

te ontwikkelen. Het geeft betekenis en zin. Het levert een bijdrage aan een noodzakelijk positief

nettowinst voor de kortgeschoolde, langdurig werkzoekende, deels inactieve,… zodat activering ook

selectieprocessen van de voorbije decennia. Nochtans zijn de stageformules in werkplekleren een

zelfbeeld.

voor hen écht loont.

waardevol alternatief.

We vinden het van belang dat goesting en motivatie voor werk kan worden uit- en overgedragen.
Er zijn afgestemde en elkaar versterkende ondersteuningsmaatregelen ter verhoging van de

4. Bezorg de werkzoekenden en inactieven geen extra kosten aan hun
inschakeling naar een job.

Tal van ondersteuningsmogelijkheden zijn onvoldoende gekend. Hierdoor blijven
wergevers houden aan de traditionele selectieprocessen.

werkbaarheid in de ondernemingen nodig. De resultaten van de werkbaarheidsmonitor leren dat

De werkzoekende dient zo snel mogelijk in een actief tijdsbestek te stappen om een zeker werkritme

hier werk aan de winkel is. Het actieplan werkbaarheid, afgesloten tussen de Vlaamse regering

en dagstructuur te kunnen aanhouden. Dit vooronderstelt dat deze acties geen inkomensverlies

De Werkplekarchitecten faciliteren het werkplekleren in Vlaanderen en Brussel en bieden

en de Vlaamse sociale partners, en de gelanceerde werkbaarheidscheque is daartoe alvast een

teweeg brengen voor de betrokkene omwille van de indirecte onkosten (vervoer, kinderopvang,…).

kwalitatieve ondersteuning op de werkplek.

verdienstelijke aanzet.

Elke stap naar een arbeidsinschakeling dient een motiverende impuls te geven om door te gaan.

Werk geeft kansen, betekenis en zin. Goesting voor werk, dàt moeten we
uitdragen. Daarvoor zijn versterkende ondersteuningsmaatregelen ter
verhoging van de werkbaarheid nodig.
De Werkplekarchitecten zijn vanuit hun expertise en gespecialiseerde HR-dienstverlening
inzake inclusief werken en ondernemen een partner voor ondernemingen om op bedrijfs- en
werkplekniveau de werkbaarheid mee te verhogen.

2. Activeer de inactieven en de werkzoekenden
Als werken gezond is, dan spreekt het voor zich om elke potentiële beroepskracht ook
inzetbaar te maken binnen ons economisch bestel, op maat van zijn mogelijkheden en
talenten. Activeringsprogramma’s dienen aanklampend te zijn, met concrete acties gericht
op werk. Deze acties dienen te focussen op het wegwerken van belemmerende drempels
rondom werkbereidheid en inzetbaarheid van de nog beschikbare groep van inactieven en
werkzoekenden. Daarbij is ruimte en tijd nodig om stapsgewijs en op maat succesvolle trajecten
op te zetten en competentieversterkende acties aan te bieden die werkelijk bijdragen tot het
inschakelingsproces.
Groepen met bijzondere ondersteuningsnoden dienen verzekerd te zijn van een maximale
ondersteuningsperiode van 24 maanden. Deze periode geeft de kans om effectief eerlijke stappen
vooruit te zetten naar duurzame arbeidsinschakeling en inzetbaarheid. De werkloosheidsperiode
dient snel en maximaal geactiveerd met competentieversterkende acties.
Bijkomende investeringen zijn nodig. Kwetsbare groepen die vandaag door VDAB en haar
gespecialiseerde partners helemaal niet of onvoldoende worden bereikt of waarvoor de
huidige maatregelen door hun opzet ontoereikend blijken, verdienen ondersteuning in hun

5. Investeer in mensen en levenslang leren.

8. Zorg voor gezonde partnerorganisaties op de markt.
De overheid heeft de voorbije legislatuur sterk ingezet op één instrument, met name ‘tendering’.

Arbeidsintegratie is een continu proces. Levenslang leren is vandaag meer dan vroeger een must. En

Deze keuze heeft ertoe geleid dat gespecialiseerde partnerorganisaties van VDAB zich

er is werk aan de winkel. Deelname aan levenslang leren staat in Vlaanderen nog niet op het niveau

concurrentieel hebben opgesteld tegenover elkaar, met bijzonder korte gunningsperioden.

van andere OESO-landen met vergelijkbare prestatieniveaus (OECD, 2019). De participatiegraad voor

Nochtans heeft VDAB nood aan complementaire partnerorganisaties die met enig perspectief

niet-formeel en formeel volwassenenonderwijs is slechts vergelijkbaar met het OESO gemiddelde

zich duurzaam kunnen ontwikkelen en vernieuwen om accuraat te kunnen inspelen op de sterk

(PIAAC). In Vlaanderen waren 51% van de volwassenen niet betrokken bij levenslang leren, tegenover

veranderende arbeidsmarkt. Want de dienstverlening naar kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt

32-42% in andere sterk presterende OESO-landen zoals Finland, Denemarken, Nederland en Canada

heeft nood aan een stabiele dienstverlening, duidelijk herkenbaar voor de direct betrokkenen.

(OESO, 2017). Een relatief groot aandeel van de bevolking (82%) is niet bereid om deel te nemen
aan levenslang leren. Pijnlijke vaststelling: Vlaanderen hangt onderaan de ranglijst in termen van
“leerbereidheid” van werknemers.
De Werkplekarchitecten stimuleren en ondersteunen levenslang leren voor elke burger op
beroepsactieve leeftijd.

6. Burger het loopbaandenken in
Levenslang leren en competentieversterking (op de werkvloer) bieden zowel voor werkzoekenden
als voor werknemers de beste garantie op een verhoogde inzetbaarheid en loopbaanzekerheid. Van
Humbeeck en Hellings (2018) geven in Over.Werk aan dat loopbaandenken meer ingeburgerd moet
geraken “Als werknemers vaker van job en werkgever zullen (moeten) veranderen of de stap zetten
naar zelfstandig ondernemerschap, stijgt immers de relevantie van het ondersteunen van werk-naarwerkloopbaantransitie (transitioneel loopbaanbeleid).”

Levenslang leren en competentieversterking bieden zowel voor werkzoekenden
als voor werknemers de beste garantie op een verhoogde inzetbaarheid en
loopbaanzekerheid.

De dienstverlening naar kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt heeft nood aan
stabiliteit.
De huidige aanbestedingen geven weinig prioriteit aan kwetsbare werkzoekenden en geven
weinig gelegenheid tot langdurige en voldoende brede ondersteuning, intensieve trajecten of
opleidingen. De erg gelimiteerde en financieel en administratief scherpe aanbestedingen, maken
dat de meest kwetsbare groepen minder worden bereikt. Naast tendering dienen andere vormen
van samenwerking, zoals framework contracten en concessies, overwogen. De werking van de
Gespecialiseerde Opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten (GOB’s) voor personen met
een bijzondere ondersteuningsnood is een voorbeeld van hoe het, mét resultaat, ook anders kan.
Vlaanderen dient meer op capaciteitsambities te werken.

9. Maak een eenduidige Vlaamse arbeidsmarktregisseur en één lokaal
actiegericht instrument.
VDAB is nu meer dan 10 jaar als arbeidsmarktregisseur actief voor Vlaanderen. Deze regisseursrol
is onmisbaar geworden. Alleen ontbreekt voorlopig de helderheid wanneer VDAB optreedt als
regisseur of als actor op die arbeidsmarkt. Dit maakt haar positie niet vertrouwensvol.

arbeidsinschakeling.

De Werkplekarchitecten zijn voor ondernemingen, werkzoekenden en werkenden een

Met de arbeidskrapte op de arbeidsmarkt, die zich lokaal en regionaal verschillend laat voelen, is er

betrouwbare en ervaren compagnon de route. Zij ondersteunen waar nodig en zolang als nodig op

ook nood aan doortastende en breed gedragen lokale partnerschappen.

De Werkplekarchitecten blijven zich inzetten om inactieven en kwetsbare groepen op de

loopbaantransities. Resultaatgericht vanuit hun hart voor inclusief werk en ondernemen.

arbeidsmarkt maximaal in te schakelen naar werk.

3. Verlaag de indirecte loonkosten van kortgeschoolden voor de
ondernemer

7. Zorg voor een kwalitatieve ondersteuning op de werkplek.
Ondersteuningsmaatregelen hebben zich de voorbije jaren verengd tot financiële tegemoetkomingen

De Werkplekarchitecten zijn sterk lokaal verankerde en gespecialiseerde partners voor lokale
besturen om lokaal de arbeidsinschakeling van de meest kwetsbare werkzoekenden mee te
ondersteunen.

die de werkgevers overtuigden om de aanwervingsstap te zetten. Kwetsbare mensen in het bijzonder
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