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Persbericht

De werkplekarchitecten gaan voor
inclusief ondernemen.
Doorstroming naar een reguliere job voor iedereen.
Gent, 14 juli 2015. Meer dan 100 niet-winstgedreven organisaties, al meer dan 25 jaar samen actief
onder allerlei namen, bundelen vandaag hun krachten als ‘de werkplekarchitecten’. Zij maken werk
van wat de Vlaamse beleidsmakers prioritair achten: arbeidsinschakeling en doorstroming naar de
arbeidsmarkt. Tegelijkertijd gaan ze in op wat ondernemers vragen: “Maak voor alle coachingsmogelijkheden een aanbod dat iedereen begrijpt.”
De Vlaamse regering ambieert een werkzaamheidsgraad van 76% tegen 2020. 156.000 Vlamingen, of 63% van alle
werkzoekenden, zullen de stap van werkloosheid of inactiviteit naar werk moeten (kunnen) zetten. Hét motto luidt
‘doorstroming naar een reguliere job voor iedereen’. En met het duaal leren, leren op school én op de werkvloer,
wordt de uitdaging compleet.
De werkplekarchitecten beseffen dat het succes van dit werkplekleren grotendeels afhangt van het aantal ondernemingen dat de werkvloer openstelt voor opleidings-, stage- en leerkansen. Ook voor mensen voor wie een job vandaag niet
vanzelfsprekend is. Zij noemen deze ondernemingen graag ‘inclusieve ondernemers’ die plaats maken voor iedereen op
de werklvoer.
De werkplekarchitecten geloven dat de samenwerking met deze ondernemers, die vooruit willen met deze mensen,
de succesfactor wordt. Daarom zetten zij een werking op die ondernemers samenbrengt met maatschappelijk gedreven
dienstverstrekkers om echt inclusief te gaan: zorgen dat eenieder ervoor gaat om bij te dragen tot een duurzame economie.
Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw (voorheen Steunpunt Lokale Netwerken) gaat de uitdaging aan om dit proces te
ondersteunen en waar te maken.

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 100 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, medewerkers en werkzoekenden.
Hun winsten investeren ze opnieuw in hun sociale missie.
Meer informatie?
Contacteer Bert Boone, dagelijks bestuurder a.i. van het Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw,
via bert@dewerkplekarchitecten.be of op het nummer 0473 23 12 15.
Weldra online via www.dewerkplekarchitecten.be.

Het dienstenaanbod van de werkplekarchitecten
• Werkinleving jongeren
• Werkervaring en werkplekleren
• Job- en taalcoaching
• Loopbaanondersteuning (loopbaanbegeleiding en outplacement)
• Competentieversterkende acties (CVA) en opleiding
• Vorming van arbeidsconsulenten en hr-verantwoordelijken
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